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Centerledelse og læger ved 
Psykiatrisk Center Nordsjælland 
Dyrehavevej 48 
3400 Hillerød 2. december 2008 
 
 
 

Tvangsindlæggelse og behandling m.v. på Psykiatrisk Center, Nordsjælland  
 

Formålet med dette brev er, 
 

1. at redegøre for processen i forbindelse med min tvangsindlæggelse den 6.11.2008 på Psykiatrisk Cen-
ter, Hillerød, og efterfølgende overførsel til Psykiatrisk Center, Helsingør, i forhold til de rettigheder, jeg 
er sikret i henhold til gældende lovgivning, som på en række områder er overtrådt, således at ulovlige 
handlinger er gennemført, 

2. at kommentere samarbejdet med læger, indholdet af den ”behandling”, jeg har modtaget samt de psyko-
ser, som jeg bliver observeret for, uden at der mere end 3 uger efter min indlæggelse endnu er stillet en 
diagnose på min ”påståede sygdom”, 

3. at anmode om udskrivning og ophør af medicinering indenfor 24 timer efter modtagelsen af dette brev, jf. 
Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, § 10 stk. 3, idet mit ”frivillige” samtykke til behandling, som 
udelukkende har været afgivet i en periode på grund af lægernes trussel om tvangsbehandling, hermed 
tilbagetrækkes, idet en tvangsbehandling i min sag er ulovlig, samt fordi ”behandlingen” ingen effekt har 
på en ”påstået sygdom” og fordi min arbejdsevne grundet medicinering reduceres, dog således, at jeg 
fortsat gerne gennemgår velbegrundede helbredsundersøgelser og samtaler efter aftale fra sag til sag, 

4. at såfremt udskrivning og ophør af medicinering ikke kan godkendes af overlægen, at min anmodning 
via dette brev med bilag af overlægen fremsendes til det psykiatriske patientklagenævn til vurdering, og 
at udskrivning og ophør af medicinering i denne eventuelle situation har opsættende virkning. 
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Anmodning om udskrivning, ophør af medicinering samt aktindsigt 
 
Efter nu at have været i mere end tre uger i det psykiatriske system, hvor lægerne ikke kan stille en diagnose 
og hvor hverken jeg selv eller mine nærmeste pårørende på noget tidspunkt har ønsket indlæggelse, tilba-
gekaldes hermed med henvisning til Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, § 10 stk. 3, samt Sundheds-
lovens § 15, stk. 2 det til afdelingen på Helsingør tidligere mundtligt afgivne samtykke til indlæggelse og ”be-
handling”, idet der i lovens forstand hverken er et ”øjeblikkeligt behandlingsbehov” eller tale om, at jeg ”varigt 
mangler evnen” til at give informeret samtykke. 
 
Dette medfører, at jeg ikke længere ønsker at overnatte på afdelingen i Helsingør, at deltage i ”pseudo” akti-
viteter (samtalegruppe m.v.), og ej heller at indtage en ”bedøvende” medicin, således at min fulde frihed og 
arbejdsevne hermed genvindes. 
 
Den nærmere baggrund for denne beslutning fremgår af den juridiske gennemgang samt kommentering af 
samarbejdet med og ”behandlingen” af det autoriserede lægepersonale, som det fremgår af dette brev. 
 
Jeg vælger dog at udvise fortsat åbenhed i forhold til lægepersonalet således, at hvis man måtte ønske yder-
ligere helbredsundersøgelser eller samtaler, som er velbegrundet, vil jeg i hver enkelt situation give mit sam-
tykke. 
 
For god ordens skyld ønsker jeg at modtage aktindsigt i forhold til alle journaler, protokoller og indlæggel-
sespapirer hos følgende:  
 
1. Familielæge Helle Kjær, Hørsholm Midtpunkt 14, 1. sal., 2970 Hørsholm  

2. Psykiater Bente Jespersen, Gl. Hovedgade 6A, 2970 Hørsholm 

3. Psykiatrisk Center Nordsjælland, lukket afdeling, Hillerød 

4. Psykiatrisk Center Nordsjælland, afsnit 2711, Helsingør 
 
Formålet hermed er at gennemgå, vurdere og eventuelt korrigere nedskrevne oplysninger for misforståelser, 
som måtte være opstået i forhold til den registrering, der er sket af mine udtalelser m.v. 
 
Min tilværelse før tvangsindlæggelse den 6.11.2008 
 
Før min tvangsindlæggelse den 6.11.2008 førte jeg et fuldstændigt ”normalt liv”, hvor jeg oftest stod op kl. 
6.00 om morgenen, var på arbejde i København fra ca. kl. 7.30 – 16.30, og hvor jeg i fritiden motionerede i 
Fitness Center 3-5 gange pr. uge, købte ind, lavede mad, var sammen med venner/familie, gik i byen eller 
var hjemme, hvor jeg arbejdede med opgaver af privat karakter i forhold til at hjælpe familie, venner m.fl. 
 
Jeg er ugift uden børn, og jeg arbejder som Business Development Manager for Dahlberg Assurance, som 
er Danmarks tredjestørste forsikringsmægler med ca. 110 medarbejdere på fire kontorer i Danmark. Mit ar-
bejde består blandt andet af at udvikle specialiserede forsikringsprodukter igennem Lloyds of London (ar-
bejdsløsheds-, livs-, karriestop-, autogaranti- og erhvervsforsikringer m.v.), som Dahlberg efterfølgende sæl-
ger og markedsfører igennem samarbejdspartnere som a-kasser, finansieringsselskaber, andre forsikrings-
mæglere i ind- og udland, revisorer, advokater m.v. Jeg selv har kontakten til ledelse og medarbejdere hos 
eksisterende og potentielle samarbejdspartnere (a-kasser, finansieringsselskaber m.v.). 
 
Det er min opfattelse, at såvel familie, venner som kollegaer har opfattet mig som værende ”fuldstændig 
normal” i alle henseender – når der bortses fra min families bekymring i en periode over mine spirituelle op-
levelser, jf. separat afsnit herom nedenfor -, og at de, der har modtaget beskeden om min indlæggelse er 
overrasket eller chokeret over, at dette skulle være nødvendigt. 
 
Op til min indlæggelse har jeg haft et stort overskud såvel fysisk som mentalt - hvilket blandt andet er opnået 
gennem motion og et højt aktivitetsniveau - hvilket er blevet bemærket af min familie m.fl., som anerkender, 
at dette er tilfældet. Et eksempel er, at jeg har fået en kontakt til min yngste nevø som ingen andre i familien i 
forhold til at hjælpe ham med sin fremtid (uddannelse og arbejde) ved at tale med ham ud fra hans forud-
sætninger, interesser og kompetencer i stedet for at pålægge ham mine egne holdninger. 
 
Forinden min indlæggelse – og den dag i dag – havde og har jeg hverken fysiske eller mentale lidelser over-
hovedet, når bortses fra en periode særligt i 2006-2007, hvor jeg havde særlige lidelser, som jeg ”blot” skulle 
gennemgå. Jeg er fuldt ud rask og arbejdsdygtig, og lider ikke af nogen fysiske eller psykiske sygdomme. 
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”Spirituelle” oplevelser 2004-2008 
 
Siden den 12.4.2004 har jeg uden at søge det haft forskellige oplevelser af spirituel karakter, hvor jeg via en 
udvidelse af mine sanse evner i form af drømme, syn, følelser og direkte tale/dialog har været – og stadig er 
– i kontakt med specifikke personer på ”den anden side”. 
 
Mange af mine oplevelser er nedskrevet løbende i dagbogsform, som jeg i oktober 2008 valgte at samle til ét 
dokument på mere end 200 sider, og give til min søster Sanna, der som den eneste endnu har fået adgang 
til at kunne studere disse oplevelser sammenhængende og i detalje. 
 
Vedlagte bilag 1 indeholder et kort uddrag af mine oplevelser. Som det vil fremgå ved en nærmere gennem-
gang heraf, er disse oplevelser ikke af en karakter, som kan beskrives som værende en ”sygdom”, men me-
re som en adgang til en ”kilde”, som altså ”blot” ønsker at kommunikere et budskab igennem mig. 
 
Af bilaget fremgår kun enkelte af mine oplevelser og de stærkeste af dem, som indeholder den helt præcise 
information, er udeladt i dette sammendrag blandt andet fordi disse oplevelser i sig selv opfattes som væ-
rende kontroversielle ud over det sædvanlige og derfor ikke troværdige af et enigt lægepersonale. 
 
Af bilaget fremgår også korte uddrag af indholdet fra fire velbegavede engelske medier, som jeg modtog i 
perioden august 2005 - februar 2006, som uafhængigt af hinanden siger det samme, som jeg selv har mod-
taget: At jeg er en ”lærer” og at min opgave er at kommunikere et budskab. Et medie fortæller, at måden det-
te vil ske på, er via ”trance tale” (som også kaldes for ”inspireret tale” eller som en afart ”automatisk skriv-
ning”) samt en ”overskygning”. Denne ”overskygning” har fundet sted meget direkte særligt siden foråret 
2006, hvor ”kræfter” fra den anden side – indtil nu skjult – fungerer i min fysiske eksistens samtidig med jeg 
selv. 
 
Ét medie udtalte i februar 2006: ”You have come into this world to be the fond of knowledge in certain ways. 
You are a teacher. Three years from now you will find your life will be totally different”. Jeg kan kun bekræfte, 
at dette er tilfældet, og at dette medie kun har modtaget og gengivet en meget lille del af historien, hvor jeg 
selv er den eneste indtil nu, som har modtaget (og hemmeligholdt) hele informationen, og hvor min søster 
altså nu har modtaget en del af det via det, jeg har nedskrevet, som kun svarer til en lille del, af det, jeg har 
oplevet. 
 
Desuden kan tilføjes, at jeg ved besøg på en clairvoyant skole I København som “forsøgskanin” i 2005-2006 
flere gange fra de studerende fik samme besked, når blot de så på mig: ”Du er en lærer”.  
 
Overordnet kan siges, at jeg fik en ”åbning” til den anden side den 12.4.2004, at jeg det næste års tid ikke 
oplevede fænomener af særlig karakter, at jeg fra midten af 2005 og ganske særligt fra efteråret 2005 til for-
året 2006 havde meget stærke oplevelser, hvor jeg fik formålet med kontakten at vide, at jeg fra medio 2006 
og særligt frem til primo 2008 som en del af en ”skole/optagelsesprøve”, som det faktisk var og som jeg var 
bevidst om ville ske - var underlagt helt ualmindeligt kraftige smerter og lidelser af en karakter, som jeg ikke 
kan beskrive på disse få linier, men som kan karakteriseres som værende så rædselsfulde og uudholdelige, 
som man ikke blot kan forestille sig, men som faktisk overgår enhver forestillingsevne, og at jeg for hver dag 
i 2008 har fået mindre og mindre smerter i takt med, at jeg har ”løst opgaverne” i den skole, jeg har gennem-
gået, således at jeg i dag er fuldstændigt befriet for lidelser, idet jeg samtidig er bekendt med, at årsagen 
hertil er, at jeg nu står overfor den opgave, som jeg er tiltænkt at udføre, og som vil blive påbegyndt over den 
kommende tid. 
 
Min kommunikation med ”den anden side” fungerer i dag og vil fremover vedblive med at fungere på den 
måde, at jeg hverken bliver ”presset” eller ”pålagt” at gøre bestemte handlinger, hvilket vil sige, at samarbej-
det fungerer frivilligt og på den bedst tænkelige måde. 
 
Fra starten af 2009 er det tiltænkt, at jeg går i gang med den hovedopgave, som jeg er stillet i udsigt, nemlig 
i første omgang at rejse til Norge i en periode på 4-5 måneder med henblik på at skrive en bog, som jeg ef-
terfølgende skal kommunikere budskabet af til de mennesker, som er interesseret i at høre om dette, og som 
vil omhandle en del af menneskehedens historie, hvor vi er i dag og hvor det er tiltænkt, at vi alle skal hen i 
fremtiden, og som vil indeholde en ”prøve” for alle mennesker i forbindelse med begivenheder, som vil finde 
sted over de kommende år. 
 
På baggrund af dette har jeg i september opsagt mit arbejde til den 1. januar 2009 og meddelt min familie 
samt enkelte venner m.fl. om, at jeg har denne hensigt. Dette medførte, at min familie blev bekymret i en pe-
riode, som det fremgår af afsnittet nedenfor, på grundlag af en helt almindelig menneskelig logik, som jeg 
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også selv ville have tænkt i deres situation, men når man ved, at den menneskelige logik ikke altid er sam-
menfaldende med den spirituelle logik, så måtte det ske på den måde, som det skete. 
 
Proces i forbindelse med tvangsindlæggelse den 6.11.2008 
 
Bekymret familie 
 
De oplevelser, jeg har haft siden 2004, og særligt det budskab, som jeg har modtaget, er i forhold til en ”tra-
ditionel” opfattelse af kontroversiel karakter, og sammenholdt med mine planer om at flytte til Norge pr. 
1.1.2009 i en periode, at skrive en bog og efterfølgende at kommunikere budskabet herfra, medførte, at min 
familie – det vil sige i første omgang min søster og min mor og deres respektive mænd - blev bekymrede, 
fordi de ikke forstod, hvorfra jeg kunne opretholde en indtægt og ganske særligt, fordi de ikke ønskede at 
”miste mig”. 
 
Til familien meddelte jeg fra september 2008, at jeg løbende ville give dem mere information for hver gang, 
vi talte sammen – hvilket i praksis skete – for at de løbende skulle få en større grad af tryghed omkring mine 
planer. Samtidig har jeg gentagne gange meddelt, at jeg ikke vil miste kontakten til min familie, men at de 
skulle forvente, at jeg i en periode på cirka 3-4 år primært vil få telefonisk kontakt med dem, og at jeg heref-
ter kan genoptage et ”almindeligt familieliv”. 
 
Forinden min søsters og mit besøg hos psykiater den 4. november og hos vores familielæge i Hørsholm nog-
le dage forinden, havde jeg desuden meddelt min søster – for at give en endnu større grad af tryghed - at jeg 
havde indgået en mundtlig aftale med min arbejdsgiver om, at jeg kunne fortsætte mit arbejde efter den 1. 
januar 2009, hvis der måtte være behov herfor, og at jeg ikke vil fraflytte, før min nærmeste familie har en 
udstrakt grad af tryghed og forståelse herfor. 
 
Med hensyn til mine dagbogsnoter meddelte jeg min søster, at hun alene via logisk tænkning ville være i 
stand til at komme frem til det rigtige svar, som er, at jeg som privat person med almindelige sanse evner ik-
ke er i stand til at nedskrive de ting, der er nedskrevet, hvoraf en del af det nedskrevne er i symbolsk sprog 
med en gennemgående sammenhæng mellem drømme, syn (som primært er nedskrevet i perioden frem til 
midten af 2007) og nedskrevne samtaler (”automat-skrift”, som primært er nedskrevet fra midten af 2007 og 
frem til slutningen af 2008 og som ganske enkelt fungerer sådan, at det, der bliver sagt, er det, der samtidig 
nedskrives). Med en sådan logik burde det følge, at budskaberne i det nedskrevne, således er sande. 
 
Ved en tidligere samtale med min søster i starten af november måned, forstod jeg, at hun i hvert fald i en vis 
udstrækning forstår, at mine oplevelser ikke kommer fra mig selv, men at det vitterligt er oplevelser af ”spiri-
tuel” karakter, selvom der også er budskaber og begivenheder, der vil ske over de kommende år, som er 
nedskrevne, som hun indtil nu ikke helt forstår eller tror på. Tidligere og særligt i perioden 2006-2007 ople-
vede min familie på nærmeste hold, at jeg var – som de troede – ”besat” af et ”andet væsen”, idet de blandt 
andet oplevede, at jeg gentagne gange lukkede øjnene – og holdt dem lukkede i flere sekunder - på en så-
dan måde, som jeg aldrig tidligere har gjort. Dette var kræfter fra det spirituelle, som udførte denne gerning, 
og som de altså ikke var i tvivl om hang sammen med mine spirituelle oplevelser. I oktober 2008 oplevede 
Sanna også for både første og sidste gang direkte tale fra den anden side igennem mig til hende, hvor hun 
samtidig så demonstreret, hvordan den anden side hermed kontrollerede ikke blot det sagte, men også min 
krop og dens bevægelser. Hvor vanskeligt det end er at forstå, så er det faktisk dette, der er tilfældet. Alt i 
min krop kan styres af de kræfter, der virker i mig, og som i ”skole-perioden” særligt 2006-2007 ofte skete 
ufrivilligt, men som i dag kun sjældent sker, og kun, hvis jeg giver tilladelse til det. 
 
På trods af ovenstående forsøg på at skabe tryghed for min familie valgte min søster at reagere på grund af 
sin ”bekymring”, og hun anbefalede derfor, at vi afholdt et møde med enten vores familielæge eller en præst. 
Jeg valgte at acceptere dette – i første omgang i den tro, at det var den lokale præst, som min søster ville 
etablere et møde med – og mit formål hermed var alene, at hvis dette kunne hjælpe i forhold til min families 
bekymring, så var det i orden med mig.  
 
Aftalen med min søster var, at formålet med at søge ekstern rådgivning alene var at modtage råd, som kun-
ne indgå i vores efterfølgende evaluering. Alt skete i åbenhed og i bedste samarbejde. 
 
Senere efter min tvangsindlæggelse på Hillerød og overflytning til Helsingør, har jeg gentagne gange overfor 
min familie – det vil sige min mor og søster og deres mænd – gentaget, at jeg ikke vil flytte, før de føler sig 
helt trygge hermed. Dette har afhjulpet familiens bekymring, og det er min opfattelse, at de velbegrundet ud-
viser tillid til mit løfte, hvilket i sig selv er et helt usædvanligt – men i denne situation nødvendigt – løfte at af-
give, idet jeg som myndig person naturligvis kan træffe og gennemføre mine egne beslutninger. 
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Møde med familielæge, uge 43, 2008 
 
Vi afholdt et møde med vores familielæge, som var lidt overraskende for mig, idet jeg havde forventet, at det 
var en præst, som min søster ville etablere møde med, i uge 43, 2008. Mødet, som varede ca. 1½ time, blev 
afholdt i mit hjem, og det foregik således, at jeg ud fra min hukommelse fortalte om nogle af de oplevelser, 
jeg har haft fra den 12.4.2004 og frem til oktober 2008.  
 
Når oplevelserne fortælles i brudstykker efter min almindelige hukommelse er det nok ”normalt”, at de lyder 
”særdeles usandsynlige”. Ved besøget med familielægen oplyste jeg, hvad sandt er, at jeg ikke er psykotisk 
og at jeg derfor ikke har behov for medicinering eller psykiatrisk behandling. Lægen oplyste på vores ønske 
om at modtage hendes anbefaling, at hun ikke mente, at medicinering var rigtig, men hun anbefalede os at 
kontakte en psykiater, hvilket vi efterfølgende gjorde samtidig med, at min søster og jeg aftalte, at jeg så og-
så kunne ”udpege” en rådgiver, nemlig en lokal velbegavet clairvoyant, Pia Althea-Hansen, som jeg havde 
mødt på et kursus i England i 2005, og som jeg vidste, at hun helt rent modtog og gengav beskeder fra den 
anden side, som ville bekræfte min egen historie. 
 
Undervejs i mødet begyndte flere ting i min lejlighed, som normalt ikke ”knirker” at ”knirke”. Det startede med 
persiennerne, som hænger på døren til min terrasse, hvilket medførte, at jeg fortalte historien om knirkelyde, 
som i en periode særligt i 2007-2008 skete på alt mit inventar og faste vægge i min lejlighed, og at disse 
knirkelyde startede for ca. 10 år siden med, at min vandkoger knirkede, uden at jeg vidste hvad der var år-
sagen hertil, og hvor jeg blot troede på, at der måtte være noget galt med varmesystemet i vandkogeren, og 
at jeg derfor igen og igen i 10 år har slukket for strømmen uden at det har medført noget resultat. 
 
Efter at have fortalt denne historie knirkede min vandkoger i køkkenet så højt, at vi alle hørte det, og jeg be-
kræftede, at det var vandkogeren, der knirkede. Undervejs i samtalen skete der 6-7 knirkelyde fra forskellige 
steder i lejligheden, som var så høje, at vi alle bemærkede det – og vel at mærke knirkelyde fra inventar 
m.v., som normalt ikke knirker. 
 
Møde hos lokal psykiater i Hørsholm den 4.11.2008 
 
På mødet med den lokale psykiater i Hørsholm, som varede ca. 40 minutter, fortalte jeg et uddrag af det 
samme, som jeg nogle dage forinden havde fortalt vores familielæge. 
 
Ved indledningen af mødet spurgte jeg, om psykiateren troede på mere ”mellem himmel og jord”, og jeg fik 
opfattelsen af, at hun i en vis udstrækning havde en tro herpå, selvom hun også var skeptisk. Jeg fornem-
mede, at hun havde en vis tro på esoteriske emner, men jeg oplevede ingen åbenhed overhovedet i forhold 
til Alice Baileys bog om Sindslidelser – som er én bog ud af mange, som anvendes som grundlag for under-
visning m.v. på Esoteriske skoler over hele verden - som jeg anbefalede hende at læse, idet hun demonstra-
tivt ikke tog et notat herom, selvom jeg flere gange gav hende denne anbefaling og forslaget om at tage et 
notat. 
 
Karakteren af de spørgsmål, som psykiateren stillede, gav mig anledning til at tro, at hun søgte efter svar, 
som kunne støtte hendes vurdering af, at jeg lider af en psykose. Jeg meddelte dette til psykiateren, hvilket 
dog ikke påvirkede hendes vurdering. Jeg meddelte hende også, at hun havde et meget stort ansvar, idet 
hendes handlinger kunne medføre, at man fjerner et rask og velfungerende menneske fra sit almindelige liv 
og arbejde, og at hun derfor kunne medvirke til totalt at ændre livsbane for en person. Dette havde tilsynela-
dende heller ingen effekt. 
 
Undervejs i mødet blev der afgivet to klare ”knirkelyde” i rummet, hvoraf det ene kom fra glasset i rammen, 
som hængte på væggen lige ved siden af de stole, vi sad på. Jeg nævnte, at det var spirituelle kræfter, som 
var årsag hertil, og som jeg selv havde oplevet i årevis på samme måde i min lejlighed, hvilket psykiateren 
meget klart afviste, og da jeg spurgte, om det var normalt, at billedet ”knirkede” sådan, blev jeg udelukkende 
mødt af skepsis og intet svar. 
 
Ved slutningen af mødet anbefalede jeg, at vi – som aftalt mellem min søster og jeg - afventede med at eva-
luere de samlede anbefalinger fra læge, psykiater og min anbefalede clairvoyante rådgiver, som jeg havde 
aftalt møde med den 6.11.2008, til den følgende weekend, idet rimeligheden bestod i, at min søster og jeg 
hver især havde udvalgt vores rådgivere, at vi havde indgået en klar aftale om evaluering og at der ikke var 
indgået nogen som helst aftale om handling, hvilket vel også kun var rimeligt, at vi begge havde fået mulig-
heden for at høre alle involverede rådgivere, således at beslutning om evt. handling kunne ske på et så fyl-
destgørende grundlag som muligt. 
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Hertil svarede både min søster, som er uddannet psykolog, og psykiateren, i en meget insisterende tone 
(særligt psykiateren), at det ønskede man ikke at vente på, hvilket overraskede mig meget, og i samme øje-
blik blev min venstre lillefinger – uden min vilje - meget illustrativt ”bevæget” op under min ringfinger, og jeg 
løftede min hånd, så dette syn klart fremgik for min søster, og samtidig modtog jeg den besked fra den an-
den side, at jeg skulle acceptere deres forslag om et nyt møde. Jeg aftalte derfor ”frivilligt” et nyt møde med 
psykiateren til afholdelse mandag den 10.11.2008 kl. 14.30. 
 
Afslutningsvis kan oplyses, at jeg opfattede, at min søster som psykolog og psykiateren havde forskellige 
”faglige” vurderinger, hvor min søster troede på i hvert fald en del af historien, og at psykiateren ikke troede 
på noget af det, jeg fortalte, men alligevel opfattede jeg en enighed blandt dem om behovet for, at der skete 
en opfølgning eller ”behandling”. 
 
Kontakt med politiet den 6.11.2008 
 
Stor var min overraskelse, da jeg den 6.11.2008 ca. kl. 14.00 om eftermiddagen, mens jeg var på arbejde i 
København, blev ringet op af Hørsholm Politi, som meddelte, at de ønskede at se mig hurtigst muligt. Da jeg 
ikke havde nogen udeståender med politiet, spurgte jeg, hvad der var årsagen til, at de ønskede at se mig. 
Jeg fik at vide, at det kunne man ikke oplyse mig om, og da jeg spurgte igen, blev jeg stillet videre til en an-
den repræsentant for Politiet, som igen bekræftede, at det kunne man ikke fortælle mig, men at det var vig-
tigt, at jeg besøgte dem hurtigst muligt. 
 
Jeg spurgte så mere direkte, om årsagen til Politiets opkald havde noget at gøre med, at jeg sammen med 
min søster havde deltaget i familierådgivning hos først familielæge og siden hos Psykiater, og om henven-
delsen havde noget med tvangsindlæggelse at gøre. Jeg husker ikke svaret, men det gav mig anledning til 
at tro, at dette faktisk var formålet med opkaldet. Jeg nævnte i telefonsamtalen, at det ifølge gældende lov-
givning var en forudsætning for tvangsindlæggelse, at man havde tilbudt frivillig behandling, og at man skulle 
have en passende betænkningstid til at overveje indlæggelse, hvorfor den påtænkte tvangsindlæggelse var 
ulovlig, idet jeg ikke var tilbudt frivillig behandling. Jeg modtog ikke svar herpå, og vi aftalte, at jeg ville kom-
me til Hørsholm Politi kl. 16.00 samme eftermiddag. 
 
Opringning til familie 
 
Efter modtagelse af opkaldet fra Politiet ringede jeg til min mor, min søster og min far, og meddelte, at jeg 
formentlig ville blive tvangsindlagt af Politiet, hvilket kom som en stor overraskelse for alle. Det var der ingen 
i familien inklusive jeg selv, som havde ønsket eller forudset kunne blive en realitet. 
 
Bog af Alice Bailey – Sindslidelser og andre sygdomme 
 
Jeg havde tidligere overfor min familie nævnt Alice Baileys forfatterskab i samarbejde med Tibetaneren som 
et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem en spirituel mester og et almindeligt menneske uden særlige 
forudsætninger kan føre til, at verden bibringes information direkte fra ”den anden side”. 
 
Efter opkaldet fra Politiet modtog jeg den anbefaling fra ”den anden side”, at jeg købte den i overskriften 
nævnte bog af Alice Bailey og gav den til min søster, hvilket jeg gjorde, og jeg afleverede bogen på min sø-
sters adresse om eftermiddagen. 
 
Efter indkøb af bog og opringning til familien, ringede jeg til Politiet, og meddelte, at jeg var forsinket, og at 
jeg ville være hjemme hele aftenen, hvor de var velkomne til at ringe eller komme forbi. 
 
Min søster har efterfølgende oplyst mig, at hun efter modtagelsen af mit opkald, kontaktede politiet af egen 
drift, og modtog bekræftelse på, at jeg stod foran tvangsindlæggelse. 
 
Ca. kl. 17.30 ankom to unge politifolk – i fuld uniform og i synlig tjenestebil – til min adresse, og meddelte, at 
jeg skulle tvangsindlægges. Andet husker jeg ikke, at der blev sagt, og jeg fik 5 minutter til at pakke mine 
ting. Jeg spurgte om, hvor lang tid, jeg skulle være af sted, men det kunne man ikke svare på, hvilket med-
førte, at jeg nødtørftigt nedpakkede tøj m.v. til få dage, men hvor jeg glemte at medtage en række ting, jeg 
kunne have behov for – blandt andet min mobiltelefon, som jeg kunne have haft god gavn af de kommende 
dage. 
 
Ankomst til Psykiatrisk Center, Hillerød 
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Ved ankomsten til Psykiatrisk Center, Hillerød, blev jeg visiteret, og min pung samt barbér skraber og gele, 
blev taget fra mig, uden at årsagen hertil blev nævnt. Senere forstod jeg, at dette var en sikkerhedsforan-
staltning med henblik på at imødekomme en eventuel risiko for selvmord! 
 
En læge helbredsundersøgte mig med et godt resultat, bortset fra et lidt forhøjet blodtryk, som lægen mente 
kunne forklares med den unormale situation, jeg befandt mig i. Jeg svarede på lægens spørgsmål, at der ik-
ke har været tilfælde i min familie med psykisk sygdom, traumer i min barndom og at jeg ikke var misbruger 
af stoffer el. lign. 
 
Juridisk vurdering af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse 
 
I det følgende gennemgås gældende lovgivning og vejledende bekendtgørelser indenfor området, rettighe-
der og forpligtelser, i forhold til mine oplevelser og bemærkninger. 
 
Som det fremgår, er der sket følgende ”ulovlige” handlinger i min sag: 
 
• Grundlovens § 77 om ytringsfrihed er efter min opfattelse overtrådt al den stund, at jeg er blevet friheds-

berøvet uden medvirken af en uvildig dommer alene på grund af ganske få udtalelser, som ikke ”passer 
ind” i det etablerede samfunds holdning til, hvad der er rigtigt og sømmeligt, 

• Tvangsindlæggelse og behandling skete uden, at jeg selv eller min nærmeste familie havde afgivet et in-
formeret samtykke, og der var absolut intet øjeblikkeligt behandlingsbehov, som kunne retfærdiggøre 
denne handling al den stund, at jeg var og er velfungerende i samfundet, ikke har nogen smerter/lidelser 
overhovedet, og at jeg i al diskretion har haft spirituelle oplevelser siden 2004. Jeg er således ikke og har 
aldrig været til fare for mig selv eller andre, 

• Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. 
Jeg blev på intet tidspunkt tilbudt ”frivillig” behandling eller evt. indlæggelse. 

• Lovens princip om ”det mindste middels princip” er ikke blevet fulgt. Man har anvendt det omvendte prin-
cip med maksimal krænkelse og ulempe til følge, 

• Den indlæggende læge overholdt ikke lovens anbefaling om så vidt muligt at være til stede ved gennem-
førelsen af tvangsindlæggelsen og har ikke vejledt mig på noget tidspunkt i forhold til lovens §§ 3 og 31. 

• Politiet i Hørsholm har ikke overholdt følgende forpligtelser i henhold til loven: 

o Vurderingen af, om kriterierne for tvangsindlæggelse er opfyldt, idet ”frivillig behandling” ikke har 
været tilbudt på noget tidspunkt og at jeg ikke havde fået en ”passende betænkningstid”, hvilket jeg 
telefonisk meddelte to repræsentanter for politiet, som valgte ikke at reagere på denne oplysning.  

o Ifølge loven skulle jeg - inden frihedsberøvelse blev iværksat - underrettes mundtligt og skriftligt om 
den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål, hvilket ikke skete. 

o Politiet har ikke opfyldt lovens anbefaling om, at de medvirkende polititjenestemænd så vidt muligt 
skal være civilklædte og at befordringen så vidt muligt skal ske i et civilt tjenestekøretøj, idet politiet 
mødte op i fuld uniform og i tjenestebil. 

 
Grundloven Den Europæiske Menneskeret-

tighedskonvention 

Mine bemærkninger 

§77. "Enhver er berettiget til på tryk, i 
skrift og tale at offentliggøre sine tan-
ker, dog under ansvar for domstolene. 
Censur og andre forebyggende for-
holdsregler kan ingensinde på ny ind-
føres." 

Artikel 10: 
Stk. 1 "Enhver har ret til ytringsfrihed. 
Denne ret omfatter meningsfrihed og 
frihed til at give eller modtage med-
delelser eller tanker, uden indblan-
ding fra offentlig myndighed og 
uden hensyn til grænser. Denne artikel 
forhindrer ikke stater i at kræve, at ra-
dio-, fjernsyns- eller filmforetagender 
kun må drives i henhold til bevilling." 

Hvor går grænsen mellem at ”ytre sig 
frit” i et demokratisk samfund, som har 
dette som en grundlovssikret rettighed 
og så til at frihedsberøve en person 
alene på grund af dennes udtalelser 
uden medvirken af en uvildig dommer? 
 
Min holdning hertil er, at jeg via gan-
ske få udtalelser er blevet indespærret 
af et samfund, som roser sig for sine 
frihedsgrader i forhold til sine borgere, 
hvilket jeg finder betænkeligt … 
 
Man har hermed iværksat et indgreb 
mod min personlige integritet og et for-
søg på at tiltvinge mig en bestemt 
holdning, fordi mine spirituelle oplevel-
ser ikke passer ind. 
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Lov om anvendelse af  

tvang i psykiatrien 
Sundhedsloven Mine oplevelser  

og bemærkninger 
§ 1. Frihedsberøvelse og anvendelse 
af anden tvang i forbindelse med ind-
læggelse, ophold og behandling på 
psykiatrisk afdeling må kun finde sted 
efter reglerne i denne lov. 
 
Stk. 2. Ved tvang forstås i denne lov 
anvendelse af foranstaltninger, for 
hvilke der ikke foreligger et informe-
ret samtykke, jf. kapitel 5 i sund-
hedsloven. 
 

Informeret samtykke 
 
§ 15. Ingen behandling må indledes 
eller fortsættes uden patientens infor-
merede samtykke, medmindre andet 
følger af lov eller bestemmelser 
fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-
19. 
 
Stk. 2. Patienten kan på ethvert tids-
punkt tilbagekalde sit samtykke efter 
stk. 1. 
 

De(n) indlæggende læge(r) har ikke 
indhentet mit informerede samtykke, 
eller i tilfælde af, at man måtte have 
vurderet, at jeg manglede evnen til at 
afgive samtykke, mine nærmeste på-
rørendes informerede samtykke.  
 

Stk. 3. For patienter, der er under 15 
år eller varigt mangler evnen til at give 
et informeret samtykke, skal der ikke 
forsøges indhentet et samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver, 
værgen eller de nærmeste pårørende, 
hvis omgående gennemførelse af en 
foranstaltning i henhold til denne 
lov er nødvendig for at afværge, at en 
patient 
 
1) udsætter sig selv eller andre for 
nærliggende fare for at lide skade på 
legeme eller helbred eller 
 
2) øver hærværk af ikke ubetydeligt 
omfang. 
 
Forældremyndighedens indehaver, 
værgen eller de nærmeste pårørende 
skal efterfølgende orienteres herom. 

Patienter, der varigt mangler evnen til 
at give informeret samtykke  
 
§ 18. For en patient, der varigt mangler 
evnen til at give informeret samtykke, 
kan de nærmeste pårørende give in-
formeret samtykke til behandling. 
 
Øjeblikkeligt behandlingsbehov  
 
§ 19. Hvis en patient, der midlertidigt 
eller varigt mangler evnen til at give 
informeret samtykke eller er under 15 
år, befinder sig i en situation, hvor 
øjeblikkelig behandling er påkrævet 
for patientens overlevelse eller for 
på længere sigt at forbedre patien-
tens chance for overlevelse eller for 
et væsentligt bedre resultat af be-
handlingen, kan en sundhedsperson 
indlede eller fortsætte en behandling 
uden samtykke fra patienten eller fra 
forældremyndighedens indehaver, 
nærmeste pårørende eller værge.  

Man har ikke informeret mig eller mine 
nærmeste pårørende om den påtænk-
te tvangsindlæggelse, som altså kun 
er lovlig i henhold til Sundhedslovens § 
19, hvis et øjeblikkeligt behandlings-
behov er til stede - uden at man skulle 
bruge kostbar tid på at indhente sted-
fortrædende samtykke - med henblik 
på ”overlevelse”, ”chance for overle-
velse” eller et væsentligt bedre resultat 
af behandlingen. Bestemmelsen kan 
sammenlignes med lægens pligt til at 
give ”førstehjælp” i henhold til lægelo-
ven. 
 
Al den stund, at jeg var og er ved 
”mine fulde fem”, at jeg selv og min 
søster overfor læge/psykiater be-
kræftede, at jeg var fuldt ud velfun-
gerende, var uden lidelser af nogen 
art, at jeg har haft spirituelle ople-
velser siden 2004 (altså intet ”akut”) 
og at det med klarhed fremgik, at 
jeg ikke havde behov for ”første-
hjælp”, må det konstateres, at det 
var ulovligt at indlede en behand-
ling og tvangsindlæggelse af mig, 
idet intet samtykke var givet. 

 
 

Lov om anvendelse af  
tvang i psykiatrien 

Bekendtgørelse nr. 1498 af 14.12.06 
om fremgangsmåden ved gennem-

førelse af tvangsindlæggelser 

 
Mine oplevelser  

og bemærkninger 
§ 3. Indlæggelse, ophold og behand-
ling på psykiatrisk afdeling skal så vidt 
muligt finde sted med patientens sam-
tykke. 
 
Stk. 2. Lægen skal vejlede patienten 
om formålet med indlæggelsen, ophol-
det og behandlingen samt om udsig-
terne til en bedring af helbredstilstan-
den. 

§ 3. Såfremt lægen efter at have un-
dersøgt den pågældende finder, at ind-
læggelse er nødvendig, skal lægen i 
overensstemmelse med bestemmel-
sen i lovens § 3, stk. 1, søge at opnå 
patientens samtykke til indlæggelsen 
og i den forbindelse vejlede patienten 
navnlig om formålet med indlæggelsen 
og om udsigterne til en bedring af til-
standen, jf. lovens § 3, stk. 2. 
 
Stk. 2. Når forholdene tillader det, skal 
patienten have en passende betænk-
ningstid til at overveje spørgsmålet om 
indlæggelse, jf. lovens § 4, stk. 1. 

Jeg meddelte familielæge og senere 
psykiater den 4.11.08, at jeg alene del-
tog i møder med dem på grund af ”fa-
miliens bekymring”, og at jeg ikke selv 
mente og mener, at jeg har behov for 
behandling. 
 
Et vigtigt princip i loven er, at tvang 
ikke må benyttes, før der er gjort, hvad 
der er muligt, for at få patienten til at 
medvirke frivilligt. De(n) indlæggende 
læge(r) har ikke overholdt gældende 
retsregler, idet man absolut intet har 
gjort for at opnå min medvirken. 
 
 

§ 4. Tvang må ikke benyttes, før der er 
gjort, hvad der er muligt, for at opnå 
patientens frivillige medvirken. Når for-
holdene tillader det, skal patienten ha-
ve en passende betænkningstid. 
 

§ 4. Modsætter patienten sig indlæg-
gelse, afgør lægen, om tvangsindlæg-
gelse er påkrævet. 
 
Stk. 2. Er betingelserne for tvangsind-
læggelse i lovens § 5 opfyldt, skal 

§4 omhandler ”proportionalitetsprin-
cippet” også kaldet det ”mindste mid-
dels princip”, som gælder ved enhver 
form for tvangsanvendelse, hvorefter 
man skal tilsigte den løsning, som gi-
ver individet den største frihed. I min 
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Lov om anvendelse af  

tvang i psykiatrien 

Bekendtgørelse nr. 1498 af 14.12.06 
om fremgangsmåden ved gennem-

førelse af tvangsindlæggelser 

 
Mine oplevelser  

og bemærkninger 
Stk. 2. Anvendelsen af tvang skal stå i 
rimeligt forhold til det, som søges op-
nået herved. Er mindre indgribende 
foranstaltninger tilstrækkelige, skal 
disse anvendes. 
 
Stk. 3. Tvang skal udøves så skån-
somt som muligt og med størst mulig 
hensyntagen til patienten, således at 
der ikke forvoldes unødig krænkelse 
eller ulempe. 
 
Stk. 4. Tvang må ikke anvendes i vide-
re omfang, end hvad der er nødvendigt 
for at opnå det tilsigtede 
formål. 

tvangsindlæggelse ske. sag har man anvendt ”det omvendte 
proportionalitetsprincip” – altså løsnin-
gen med maksimal frihedsberøvelse 
og krænkelse af mig selv i forhold til 
familie, venner og arbejde - som alene 
af denne årsag må betegnes som væ-
rende en ulovlig handling.  
 
Mindre indgribende og i praksis IN-
GEN foranstaltninger havde været til-
strækkelige, idet jeg var og er fuldt ud 
velfungerende i samfundet og ikke er 
til gene for nogen – heller ikke for min 
familie, når de tænker på de ”tryg-
hedsgarantier”, jeg havde givet dem. 

§ 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, el-
ler tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må 
kun finde sted, såfremt patienten er 
sindssyg eller befinder sig i en tilstand, 
der ganske må ligestilles hermed, og 
det vil være uforsvarligt ikke at fri-
hedsberøve den pågældende med 
henblik på behandling, fordi: 
 
1) udsigten til helbredelse eller en be-
tydelig og afgørende bedring af tilstan-
den ellers vil blive væsentlig forringet 
eller 
2) den pågældende frembyder en nær-
liggende og væsentlig fare for sig selv 
eller andre. 

§ 5. Skal tvangsindlæggelse finde 
sted, udfærdiger lægen en erklæring, 
der skal indeholde en angivelse af den 
formodede diagnose, patientens 
sindstilstand og de omstændigheder, 
hvorpå lægen støtter, at betingelserne 
i lovens § 5, nr. 1 (behandlingsindikati-
on), eller nr. 2 (farlighedsindikation), 
er opfyldt.  
 
Stk. 2. Erklæringen skal afgives på 
grundlag af lægens egen undersøgel-
se foretaget med henblik på den aktu-
elle indlæggelse. 
 
Stk. 3. Lægeerklæringen skal udfærdi-
ges snarest muligt, efter at undersø-
gelsen er afsluttet. 
 
Stk. 4. Lægen afleverer eller sender 
den udarbejdede lægeerklæring til po-
litiet med henblik på tvangsindlæggel-
sens iværksættelse. 
 
Karnow: 
 
Frihedsberøvelse på behandlingskrite-
riet kan være indiceret, selv om der 
ikke er udsigt til en egentlig helbredel-
se af sindssygdommen som sådan, 
men der skal være et klart grundlag 
for, at behandling vil medføre en 
væsentlig bedring eller dog fore-
bygge en betydelig og akut forrin-
gelse af tilstanden. En mærkbar lin-
dring vil også være tilstrækkeligt til, at 
kravene til behandlingsindikation kan 
anses for opfyldt. Der skal være kon-
kret udsigt til, at patientens tilstand 
som følge af sygehusbehandling vil 
blive så meget bedre, at behandlingen 
vil resultere i udskrivning. 

Tvangsindlæggelsen er sket på grund 
af de(n) indlæggende læge(r)s per-
sonlige vurdering, idet de har haft 
opfattelsen af, at de få oplysninger, jeg 
har givet dem, har været en psykose 
med vrangforestillinger m.v. Indlæg-
gelsen er alene sket på grundlag af et 
behandlingskriterium (lovens §5, 1). 
 
Med hensyn til formålet om, at be-
handlingen skal medføre en helbredel-
se, en væsentlig bedring eller forebyg-
ge en forringelse af tilstanden har jeg 
kun ét at sige: Den behandling, jeg har 
modtaget, som er at frihedsberøve 
mig, så man intet har at lave (arbejde, 
indkøb, lave mad, være med venner 
m.v.) og proppe mig med medicin, som 
i sig selv har været ”et helvede”, som 
”bedøver” en og fratager en ens vær-
dighed, har medført, at min motivation 
og overskud (blandt andet hentet fra 
motion, som behandlerpersonalet be-
grænsede, fordi de tilsyneladende syn-
tes, at min motion var ”farlig”) har væ-
ret for nedadgående, og i stedet for 
”behandling” har det i en periode frata-
get mig mit almindelige liv og gjort det 
væsentligt ringere.  
 
Hvordan kan man som ”behandler” tro, 
at når man kommer fra et velfungeren-
de liv, at en sådan tvangsindlæggelse 
og passivering/bedøvelse skulle ”for-
bedre”? Det er spørgsmålet, som jeg 
beder personalet og lægerne forholde 
sig til. 

§ 7. Politiet træffer bestemmelse om 
tvangsindlæggelsens iværksættelse og 
yder bistand hertil. 
 

§ 7. Den, der skal træffe bestemmelse 
om tvangsindlæggelsens iværksættel-
se, skal påse, at lovens betingelser for 
tvangsindlæggelse er opfyldt, herunder 
at den i loven fastsatte fremgangsmå-
de er fulgt, og at lægeerklæringen in-
deholder de fornødne oplysninger som 
grundlag for tvangsindlæggelsen. 

Politiet i Hørsholm har tilsyneladende 
ikke overholdt deres forpligtelser i for-
hold til vurderingen af, om kriterierne 
for tvangsindlæggelse er opfyldt og her 
tænkes særligt på, at bestemmelserne 
om tilbud om ”frivillig behandling” ikke 
har været givet på noget tidspunkt. 

§ 8. Den indlæggende læge skal så § 10. Hvis tvangsindlæggelsen sker i Den indlæggende læge var ikke til ste-
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Lov om anvendelse af  

tvang i psykiatrien 

Bekendtgørelse nr. 1498 af 14.12.06 
om fremgangsmåden ved gennem-

førelse af tvangsindlæggelser 

 
Mine oplevelser  

og bemærkninger 

vidt muligt være til stede, indtil politiet 
forlader stedet sammen med den, der 
skal tvangsindlægges. Ved tvangsind-
læggelse efter § 5, nr. 1, underretter 
politiet lægen om tidspunktet for gen-
nemførelse af tvangsindlæggelsen. 

medfør af lovens § 5, nr. 1 behand-
lingsindikation), skal politiet, såfremt 
tvangsindlæggelsen ikke iværksættes 
i umiddelbar fortsættelse af den ind-
læggende læges undersøgelse af pa-
tienten, underrette den indlæggende 
læge om tidspunktet for gennemførel-
sen af tvangsindlæggelsen. Underret-
ningen skal gives snarest muligt, efter 
at tidspunktet for tvangsindlæggelsen 
er fastsat. 
 
Stk. 2. Den indlæggende læge skal så 
vidt muligt komme til stede ved gen-
nemførelsen af tvangsindlæggelsen. 
Lægen skal i den forbindelse på ny 
vejlede patienten i overensstemmelse 
med lovens §§ 3 og 31 samt påse, at 
betingelserne for tvangsindlæggelse 
fortsat er opfyldt. 
 
§ 12. Tvangsindlæggelsen skal gen-
nemføres så skånsomt og diskret som 
muligt, således at der ikke forvoldes 
unødig krænkelse eller ulempe, jf. lo-
vens § 4, stk. 3. De medvirkende politi-
tjenestemænd skal så vidt muligt være 
civilklædt. Befordres patienten i et af 
politiets køretøjer, skal dette så vidt 
muligt ske i et civilt tjenestekøretøj. 
 
§ 13. Politiet skal inden indlæggelsens 
iværksættelse så vidt muligt underrette 
en eller flere af patientens nærmeste 
om tvangsindlæggelsen. 
 
Stk. 3. Såfremt underretning efter stk. 
1 undtagelsesvis ikke har kunnet fore-
tages forud for tvangsindlæggelsens 
gennemførelse, skal politiet snarest 
muligt underrette en eller flere af pati-
entens nærmeste om tvangsindlæg-
gelsen. 

de ved gennemførelsen af tvangsind-
læggelsen og opfyldte hermed ikke 
”ånden” i loven. 
 
De medvirkende polititjenestemænd – 
som opførte sig upåklageligt – var i 
fuld uniform og i politiets synlige tjene-
stevogn, hvorved denne ”ånd” i loven 
heller ikke blev opfyldt. 
 
Endelig kan oplyses, at politiet ikke af 
egen drift hverken før eller efter min 
indlæggelse har underrettet nogle af 
mine nærmeste pårørende – en direk-
te overtrædelse af bekendtgørelsens 
regler. Min søster kontaktede selv som 
tidligere nævnt politiet den 6.11. om 
eftermiddagen og modtog bekræftelse 
på, at jeg skulle tvangsindlægges. 

 
 
Lov om anvendelse af tvang i psy-

kiatrien 
Bekendtgørelse nr. 1499 af 

14.12.2006 om tvangsbehandling, 
fiksering, tvangsprotokoller m.v. på 

psykiatriske afdelinger 

Mine bemærkninger 

Tvangstilbageholdelse 
 
§ 10. Tvangstilbageholdelse af en per-
son, der er indlagt på psykiatrisk afde-
ling, skal ske, hvis overlægen finder, at 
betingelserne i § 5 er opfyldt. 
 
Stk. 3. Fremsættes anmodning om ud-
skrivning, skal overlægen snarest mu-
ligt og senest inden 24 timer meddele 
patienten, om denne kan udskrives, 
eller om tvangstilbageholdelse skal 
ske.  

 Som nævnt tilbagetrækker jeg mit 
samtykke til såvel tilbageholdelse som 
behandling – med mindre andet ud-
trykkeligt aftales fra sag til sag. Lovens 
§§ 5 og 10 er ikke opfyldt i min sag. 

§ 12. Tvangsbehandling må kun an-
vendes over for personer, der opfylder 
betingelserne for tvangstilbageholdel-
se, jf. § 10.  
 

§ 2. Tvangsmedicinering må kun an-
vendes, når andre behandlingsmulig-
heder må anses for uanvendelige. 
 
§ 3. Tvangsmedicinering forudsætter, 

Som nævnt tilbagetrækker jeg mit 
samtykke til at indtage medicin, idet 
medicinen ingen positiv virkning har, 
og fordi loven ikke er opfyldt i forhold til 
at give mig tvangsbehandling. 
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Lov om anvendelse af tvang i psy-
kiatrien 

Bekendtgørelse nr. 1499 af 
14.12.2006 om tvangsbehandling, 

fiksering, tvangsprotokoller m.v. på 
psykiatriske afdelinger 

Mine bemærkninger 

Stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal 
der anvendes afprøvede lægemidler i 
sædvanlig dosering og med færrest 
mulige bivirkninger. 
 
Stk. 4. Afgørelse om tvangsbehandling 
træffes af overlægen. Denne træffer 
samtidig bestemmelse om, i hvilket 
omfang der om fornødent kan anven-
des magt til behandlingens gennemfø-
relse. 
 
§ 13. En person, som opfylder betin-
gelserne for frihedsberøvelse, jf. § 5, 
og som modsætter sig behandling af 
en legemlig lidelse, kan undergives 
tvangsbehandling af denne lidelse, så-
fremt lidelsen udsætter patientens liv 
eller helbred for væsentlig fare. Er pa-
tienten ikke indlagt på en psykiatrisk 
afdeling, er det endvidere en betingel-
se for tvangsbehandling efter denne 
bestemmelse, at der forinden er ud-
færdiget erklæring om tvangsindlæg-
gelse, jf. § 6, stk. 3, og at overlægen 
på vedkommende psykiatriske afdeling 
har truffet afgørelse om, at betingel-
serne for tvangsindlæggelse er opfyldt, 
jf. § 9, stk. 2. 

at vedvarende forsøg er gjort på at for-
klare patienten behandlingens nød-
vendighed, bortset fra akutte situatio-
ner, hvor udsættelse af behandlingen 
er til fare for patientens liv eller hel-
bred. 
 
Stk. 2. Tvangsmedicinering forudsæt-
ter, bortset fra de i stk. 1 nævnte akut-
te farlige situationer, at patienten og 
patientrådgiveren er fuldt informeret 
om behandlingens formål, virkninger 
og mulige bivirkninger. 

§ 31. Inden frihedsberøvelse iværk-
sættes og anden tvang anvendes, skal 
patienten underrettes mundtligt og 
skriftligt om den påtænkte tvang, dens 
nærmere indhold, baggrund og formål. 

 Jeg blev som andet steds nævnt hver-
ken mundtligt eller skriftligt underrettet 
om den påtænkte tvangsindlæggelse 
og frihedsberøvelse, og jeg har ved 
mange lejligheder undervejs i min ind-
læggelse overfor patientrådgiver og 
læger m.fl. oplyst, at tvangsindlæggel-
sen var ulovlig. 

 
Betænkninger om tvangsindlæggelse, informeret samtykke m.v. 
 
Ved gennemlæsning af Betænkning nr. 1068 fra 1986 ”Principbetænkning om tvang i psykiatrien”, som 
sammen med Betænkning nr. 1109 fra 1987, danner grundlag for loven, kan følgende yderligere forhold 
fremhæves: 
 
Links til betænkning: 
 
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1001-1200/1068-1986-1/1068-1986-1_pdf/searchable_1068-1986-1.pdf 
 
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1001-1200/1068-1986-2/1068-1986-2_pdf/searchable_1068-1986-2.pdf 
 
Kapitel 7 - Afgrænsning af det kliniske psykosebegreb. 
 
Nedenstående er et mere eller mindre tilfældigt uddrag af betænkningens vurderinger i forhold til fastsættel-
se af begrebet ”psykose”, hvoraf fremgår, at dette ikke nødvendigvis sker uden besvær for læger og psykia-
terere, hvilket i sig selv kan være en medvirkende årsag til at lægerne i min sag har vanskeligt ved at stille en 
diagnose, idet mine udtalelser af lægerne personligt opfattes som et falsum i forhold til deres begrebsverden, 
og at det ”spirituelle” på ingen måde påvirker min personlige adfærd i øvrigt. 
 
Der er inden for psykiatrien enighed om, at begrebet sindssygdom (=psykose) ikke lader sig skarpt 
afgrænse, det vil sige, at det ikke er muligt at fremsætte tilfredsstillende præcis og almengyldig definition af 
sindssygdom, og at forsøg herpå kun vil kunne føre til en pseudo-klarhed. 
 
Heri adskiller psykosebegrebet sig ikke fra det generelle sygdomsbegreb. Om dette sidste gælder med Vil-
lars Lunn's ord, at det "generelt reflekterer tidens og stedets fremherskende livssyn og samfundssyn, 
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og specielt beror på den tilstedeværende viden og teknologi" (Villars Lunn om det psykiatriske syg-
domsbegreb, kapitel 2, side 25 i Psykiatri en tekstbog, 2. udgave, redaktion Joseph Welner, Niels Reisby, 
Villars Lunn, Ole J. Rafaelsen og Fini Schulsinger). Det er i overensstemmelse med dette relativistiske syn, 
når Helweg om sindssygdom skriver, at det er "et empirisk samlebegreb", og "hvad der hører herunder, må 
afgøres af den til enhver tid gældende psykiatriske skole." (H. Helweg: Den retslige psykiatri i kort omrids, 2. 
udgave, Hagerup, Kbhn. 1949, p. 15-16). 
 
Det kan således fastslås, at hvad der af fagfolk (psykiatere) opfattes som psykotisk (=sindssygt, 
sindssygeligt), kan forandre sig - både over tid og under skiftende sociale og kulturelle forhold. 
 
Men selv på et givet tidspunkt og i en given kulturel sammenhæng er der forhold, der vanskeliggør en klar 
afgrænsning af psykosebegrebet. Villars Lunn (Ugeskrift for læger 1979, vol. 141, p. 1261-66) anfører føl-
gende grunde til dette: at de psykotiske tilstandsbilleder er så forskelligartede, at det abstrakte overbegreb 
psykose nødvendigvis må blive vidt og vagt, at man ved beskrivelse af de tilstande, der indgår i psykose ud-
over kvalitative artskriterier, er nødsaget til også at inddrage kvantitative gradskriterier, at der i de psykotiske 
tilstande indgår både ydre iagttagelige fænomener og indre "private" fænomener - det vil sige en sammen-
blanding af symptomatologiske og fænomenologiske kriterier, hvilket nødvendigvis må give begrebsmæssig 
uklarhed , og at afgrænsning af psykose, specielt over for neurose, sker på grundlag af forestillinger om dis-
se tilstandes opståen, det vil sige ud fra en forklaring på eller en fortolkning af de fænomener, som kan iagt-
tages. Psykosebegrebet må følgelig blive vagt, uskarpt, uklart og relativt. 
 
Dette behøver imidlertid ikke føre til en forkastelse af begrebet. Der findes mange ord og begreber i vort 
sprog, som ikke kan defineres skarpt, men som alligevel er anvendelige og nødvendige i vor indbyrdes 
kommunikation. I de fleste til1fælde vil psykiatere da også indbyrdes være enige om, hvornår der foreligger 
en psykotisk tilstand. Dette forhold er empirisk undersøgt. Selv om der er knyttet betydelige metodologiske 
problemer til sådanne undersøgelser, er det almindeligvis fundet, at i klinisk praksis er overensstemmel-
sen for en specifik psykosediagnose mellem 70% og 90% (højst for de organiske psykoser og noget 
lavere for de øvrige), mens overensstemmelsen for diagnosen neurose eller karakterafvigelse ofte er 
under 50%. 
 
Senere: 
 
Dette betyder ikke nødvendigvis, at psykiaternes opfattelse af, hvad der uomtvisteligt er psykotisk har æn-
dret sig, men nok at man må regne med, at en ganske stor gruppe patienter betegnes som "psykosenære", 
det vil sige, har let ved at reagere med psykotiske symptomer, uden at man derfor ved en helhedsbetragt-
ning vil beskrive personen som sindssyg. 
 
Kapitel 7 – tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse – ”Behandlingsindikation” 
 
Ved gennemlæsning af dette afsnit, ses det, at tvangsindlæggelse på grund af en behandlingsindikation skal 
have som baggrund, at patienten er ”meget forpint”, og at behandlingsbehovet skal være manifest og på-
trængende. Og omvendt, at patienten ”i gode perioder” skal udskrives. 
 
Dette er blot anført som ekstra argumenter for, at min tvangsindlæggelse var ulovlig al den stund, at jeg som 
nævnt flere gange tidligere i dette brev er velfungerende i samfundet og helt uden lidelser og smerter. 
 
”…Behandling meget vel kan være af afgørende betydning for bevarelse af et ikke nødvendigvis særligt 
godt helbred eller nødvendig for at undgå en alvorlig forværring af helbredstilstanden, 
 
Når man ved, at man f.eks. ved medikamentel behandling kan lindre en patients meget forpinte til-
stand, selv om patienten modsætter sig sådan behandling, kan man formentlig med lige så stor føje som 
den, hvormed kritikken fremføres, hævde, at det hverken ville være etisk eller lægeligt forsvarligt at undlade 
at tvangsbehandle patienten. 
 
Det må foretrækkes, at patienten i gode perioder udskrives frem for, at den pågældende konstant er ind-
lagt. 
 
Behandlingsbehovet skal være så manifest og påtrængende, at hensynet til den enkeltes ret til selvbe-
stemmelse og respekten for den personlige frihed må ofres midlertidigt, fordi det ville være uforsvarligt af 
hensyn til den sindssyge selv ikke at gennemføre tvangsindlæggelse til behandling. 
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En mærkbar lindring af en patients meget forpinte tilstand må også anses som tilstrækkeligt til at opfylde 
de prognosekrav i form af betydelig og afgørende bedring i tilstanden, som skal foreligge for, at behandlings-
indikation med rette kan antages at være til stede. 
 
Kapitel 11 - informeret samtykke 
 
I forhold til nedenstående betragtninger om, hvem der kan afgive og tilbagekalde et informeret samtykke kan 
jeg kun tilføje her, at jeg som voksen, habil og myndig indenfor alle livets praktiske og daglige forhold samt 
sund og rask med en god vurderingsevne naturligt besidder denne ret. 
 
Side 358: Voksne, habile personer afgør selv, om de vil søge læge, om de vil behandles, og om de ønsker at 
blive behandlet på den måde, som lægen anser for den rigtige. Patienten kan på et hvilket som helst tids-
punkt standse behandlingen ved at nægte yderligere medvirken eller ved at forlange sig udskrevet fra hospi-
tal. 
 
Side 360: I arbejdsgruppens redegørelse gennemgås herefter nogle af de grupper af patienter, der ikke er 
voksne og habile, dvs. sindssyge, åndssvage, mindreårige, personlig umyndiggjorte, voksne midlertidigt in-
habile og døende. 
 
Også om sindssyge gælder det, at tvang først kan anvendes, når patientens samtykke ikke kan opnås. 
Tvangsbehandling af den psykiske lidelse kan kun ske, hvis tilstanden er livstruende, eller hvis und-
ladt behandling alvorligt vil forringe udsigten til helbredelse samt ved urotilstande, der er farlige for 
patienten selv eller andre, hvor anvendelse af et beroligende lægemiddel er mere human end fysisk restrik-
tion (tvang). Tvangsbehandling af sindssyges somatiske lidelser kan som hovedregel ikke ske uden patien-
tens samtykke, og kan dette ikke opnås eller gives på grund af manglende evne til at handle fornufts-
mæssigt, må der foretages personlig umyndiggørelse, således at den beskikkede værge kan tage stilling 
til indgrebet. Ved livstruende tilstande fandt arbejdsgruppen, at der er en som følge af tilstandens art selv-
stændig nødretslignende adgang til tvangsbehandling. 
 
Betænkning nr. 1109 fra 1987 – om tvangsanvendelse 
 
Yderligere baggrund for lovens regler om tvangsanvendelse og om i det størst mulige omfang at undgå den-
ne ”det meste middels princip”, som altså var helt unødvendig i min situation: 
 
Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1001-1200/1109-1987/1109-1987_pdf/printversion_1109-1987.pdf 
 
Tvangsanvendelse skal begrænses mest muligt dels ved kun at benytte tvang, når ingen anden udvej findes, 
dels ved i videst muligt omfang at søge at opnå patientens frivillige medvirken til den nødvendige behand-
ling. 
 
Det er ikke en ny målsætning inden for psykiatrien, at frivillighed altid bør gå forud for tvang. Da frivillig med-
virken er det bedste grundlag for al behandling og det mål, som man søger at nå, er det særlig vigtigt at 
fremhæve dette i selve teksten i en lov, der som denne handler om tvangsanvendelse. 
 
Inden tvang med rette kan bringes i anvendelse, bør alle muligheder for at undgå tvang søges udnyttet, og 
den tvang, der herefter nødtvunget benyttes, bør være så begrænset som muligt. 
 
For at sikre at der ikke skrides ind med tvang, før alle muligheder for at opnå patientens accept er udtømt, 
bestemmes det i § 4, stk. 1, at patientens samtykke skal søges opnået, og at der uden for akutte situationer 
skal indrømmes patienten en passende betænkningstid til at tage stilling hertil. Det kan bl.a. dreje sig om at 
motivere patienten til at lade sig indlægge frivilligt, til frivilligt at undergive sig behandling eller til frivilligt at 
afholde sig fra at udvise en vis adfærd. 
 
Hvis det alligevel ikke lykkes at motivere patienten til at medvirke frivilligt, og spørgsmålet om tvangsanven-
delse derfor - såfremt betingelserne herfor i øvrigt måtte være til stede - kommer på tale, gælder "det mind-
ste middels princip", som skal iagttages ved enhver form for tvangsudøvelse. Denne særlige udformning af 
proportionalitetsprincippet ville også være gældende uden udtrykkelige lovbestemmelser herom, men udval-
get har ved at lovfæste regler om, at der ikke må anvendes mere tvang end formålet tilsiger, og at tvangen i 
sig selv skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået ved tvangen, ønsket at understrege betydnin-
gen af overholdelsen af dette princip, således at den i denne lov hjemlede tvangsanvendelse begrænses til 
det absolut nødvendige. 
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Side 46-47: Det er endvidere et krav, at behovet for indlæggelse skal være så stærkt, at det ville være 
direkte uforsvarligt ikke at foretage frihedsberøvelse. Kun i så kvalificerede tilfælde er tvangsindlæg-
gelse berettiget. Det samme gælder for tvangstilbageholdelse. 
 
Var det direkte uforsvarligt ikke at foretage frihedsberøvelse i min sag, når der henses til de oplysninger, som 
fremgår af dette brev? Det er der nok nogle, der vil overveje en ekstra gang, når de læser dette …. 
 
Vurdering af samarbejdet med læger, ”diagnose” m.v. 
 
Vurdering af samarbejdet med læger 
 
I mit samarbejde med lægerne på afdelingerne i Hillerød og Helsingør - velsagtens ca. 20 læger efterhånden 
– har jeg oplevet, at udgangspunktet i lægernes gerning er, at jeg er ”syg, indtil det modsatte er bevist”, 
hvor det vel rettelig burde være, at jeg er ”rask, indtil det modsatte er bevist”. I stedet for at lægerne skal 
”bevise” min ”sygdom” har min oplevelse i praksis været, at jeg som den borger, der normalt beskyttes i lo-
ven, skal ”bevise”, at jeg er rask og således ikke syg, dog uden i praksis at blive givet muligheden for at afgi-
ve bevis, når bortses fra den mulighed, jeg skaber for mig selv via udarbejdelsen af dette brev med bilag. 
 
I den almindelige danske lovgivning er det et bærende princip, at man er ”uskyldig indtil det modsatte er be-
vist”, et princip som skal beskytte den enkelte borger. Efter en anholdelse skal man inden 24 timer stilles for 
en dommer, hvorefter politiets bevis skal afprøves af en uvildig instans. Indenfor retspsykiatrien kan man 
som jeg opleve, at man bliver tilbageholdt mod sin vilje uden at opnå sikkerhed for, at en uafhængig instans 
vurderer ”bevisets stilling” og – som i min sag - efter mere end tre uger uden at lægerne har kunnet stille en 
diagnose – man har med andre ord ikke på noget tidspunkt ført ”bevis” for min påståede sygdom. 
 
Man har efter min vurdering ikke fokuseret tilstrækkeligt på det forhold, som jeg har nævnt flere gange i dette 
brev og som jeg har sagt til alle læger, at jeg er velfungerende i samfundet og i dag er helt uden lidelser og 
smerter. Jeg har flere gange anbefalet, at man kan spørge mine omgivelser (familie, venner og kolleger), om 
hvorvidt dette kan bekræftes. Jeg har ikke oplevet et initiativ fra lægerne herom, når bortses fra, at min sø-
ster har været involveret i et enkelt møde med afdelingslægen og en enkelt telefonsamtale efter vores – og 
ikke lægernes – ønske. 
 
Det er min vurdering, at samarbejdet med lægerne generelt fungerer godt, de er venlige, imødekommende, 
tonen er ordentlig, og jeg har generelt en god tilfredshed med lægerne som mennesker og jeg respekterer 
fuldt ud, at de arbejder efter deres faglige overbevisning, selvom jeg mener, at de fleste, hvis ikke alle, som 
jeg har mødt, er uoplyste i forhold til det, det virkelig handler om, nemlig spirituelle oplevelser – ikke alene for 
jeg selv, men også for mange af de andre patienter, selvom graden af deres oplevelser ikke kan sammenlig-
nes med mine. 
 
Jeg har indtil nu valgt at være ”åben” og følge samtlige de anbefalinger vedrørende medicin, indlæggelse og 
aktiviteter, som lægerne har anbefalet, herunder fysiske undersøgelser via blodprøve, EKG og aftalte under-
søgelser via Magnetisk Resonans og EEG-undersøgelse samt aftale om møde med Helsingør afdelingens 
psykolog på lægens anbefaling, se indholdet af dette møde sidst i dette afsnit. 
 
Når dette er sagt, har jeg også oplevet, at de læger, jeg indtil nu har talt med, har arbejdet ud fra en traditio-
nel tankegang omkring ”videnskaben” om psykoser, og at de spørgsmål, jeg er blevet stillet, ofte er blevet 
stillet med udgangspunkt i denne ”kendte” viden, hvor jeg bag mange af spørgsmålene har fornemmet, at 
årsagen til spørgsmålene er at søge bekræftelse på denne allerede ”eksisterende viden” – et enkelt eksem-
pel er ”Føler du, at du er særligt udvalgt”, og jeg mærker den skeptiske holdning, når jeg bekræfter, at jeg 
ikke har søgt efter det spirituelle, men at det er kommet til mig som del af en større plan, og jeg mærker også 
deres skepsis, når jeg har nævnt, at jeg kommunikerer med ”Rådet”, som består af 8 personer, hvoraf nogle i 
deres inkarnation på jorden har været Jeanne Dar’c og den seneste Pave Johannes Paul. Flere eksempler 
kunne gives – også af kendte personer, som deltog i ledende positioner under 2. verdenskrig – men det fører 
ikke for nærværende til en større grad af troværdighed, hvorfor dette må afvente senere. 
 
Jeg kunne godt ønske mig, som jeg har nævnt overfor lægerne mange gange, at de i større udstrækning i 
stedet for udelukkende at fokusere på ”sygdom” og i alle deres bestræbelser forsøge at ”dokumentere” dette, 
i stedet fokuserer på muligheden for, at det, jeg har oplevet, faktisk kan være sandt, og at de ligesom en 
”dommer” ville vælge at høre beviser ført fra begge sider. Det kunne de gøre ganske enkelt ved at stille åbne 
spørgsmål og prøve at forstå mine oplevelser og også acceptere, at jeg kunne føre en clairvoyant rådgiver 
som mit bevis. Det har de endnu ikke gjort – man kan således konstatere, at lægerne – på trods af deres i 
øvrigt gode vilje – i min sag har optrådt meget ensidigt. Jeg har endnu ikke fået lov til at føre ét eneste ”be-
vis”. 
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Når man fører god kommunikation med et andet menneske – en dialog – så fungerer det normalt på den 
måde, at man både taler sin egen sag og samtidig forsøger at forstå ”modparten” ved at stille åbne spørgs-
mål og lytte. På denne måde opnår man gode menneskelige relationer, og gensidig respekt og interesse. 
Vælger man udelukkende at forfølge egne interesser uden at ville forstå eller blot prøve at forstå den anden 
part, er det helt sædvanligt, at den part, som ikke bliver ”hørt” mister interesse på grund af den anden parts 
ensidighed og mangel på interesse. Dette er hvad jeg oplever i forhold til den traditionelle lægestand, som 
det fremgår af dette brev, thi ikke en eneste læge har endnu for alvor ”forsøgt at lytte og at forstå”. 
 
Ved mit møde med én læge den 28.11.2008 spurgte jeg, om lægegruppen på 10-12 læger, som jeg havde 
møde med den 27.11., hvor jeg på en halv time fortalte om dele af mine oplevelser, overhovedet overvejede 
blot som en mulighed, at min historie rent faktisk kunne være sand. Hertil svarede lægen – som jeg forstod 
ham – at dette ikke indgik som en mulighed. Jeg forstod desuden, at lægegruppen var splittet i forhold til en 
vurdering af min ”såkaldte sygdom”. Jeg oplever således, at man har så travlt med at ”hjælpe”, at man ikke 
for alvor lytter, men at man udelukkende lytter til ”sin egen indre stemme”, som siger, at ”det umuligt kan væ-
re sandt, det han siger” og at man hermed faktisk gør ”skade” i stede for gavn.  
 
Til sammenligning oplever jeg i øvrigt generelt – også på afdelingen i Helsingør – når jeg deltager i samtaler 
med både sundhedspersonale og øvrige patienter, at der generelt er en god tillid til mig, når jeg taler om alle 
mulige andre emner end spirituelle emner – for eksempel den 28.11.2008, hvor vi i en samtalegruppe på af-
delingen med deltagelse af 6-7 patienter og to psykologer talte om, hvordan man bedst muligt håndterer kon-
flikter mellem to personer, herunder hvordan kommunikationen bedst muligt kan foregå mellem disse perso-
ner, hvor man i stedet for udelukkende at ”forsøge at vinde sin egen sag” i stedet udviser et åbent sind og 
hermed forsøger at forstå den anden part først, blandt andet ved at stille åbne spørgsmål og også at erken-
de sine egne fejl, hvilket langt bedre skaber en åbenhed mellem personer i stedet for at angribe hinanden 
verbalt på basis af irritation, harme el. lign. 
 
Og det interessante er, at de personer, som ikke tror på mine ”spirituelle” historier er de samme personer, 
som generelt tror på mig, når jeg taler om alle mulige andre emner. Der er ingen forskel i min tone, i mit tale- 
og kropssprog, når jeg taler om spirituelle og ikke-spirituelle emner. Det er udelukkende ”det personlige filter” 
hos den enkelte, jeg taler med, som afgør, om han/hun generelt tror på mig, hvilket fører til en høj grad af 
troværdighed, og det samme filter, der sætter ind, når han/hun afgør, at når jeg taler om spirituelle emner, at 
indholdet ”bare ikke kan være sandt” – altså mere en fornægtelse end noget som helst andet. Det forekom-
mer mig interessant. Og et generelt åbent spørgsmål til alle, som læser dette brev: Hvorfor skulle jeg dog for-
tælle om spirituelle begivenheder og bruge mange ressourcer på at skrive dette ned m.v. til jer i dette brev, 
hvis ikke det er fordi, at det er sandt? Det er blot en tanke … 
 
På afdelingerne optræder jeg i øvrigt så ”normalt”, at de øvrige patienter ved deres første møde med mig – 
og senere - opfatter mig som værende fuldstændig ”normal”. Flere har givet udtryk herfor og samtidig, at de 
ikke forstår, hvorfor der skulle være behov for, at jeg er indlagt. Flere har udtrykt, at de tror, at jeg er pårø-
rende til en patient eller måske læge, advokat eller revisor. 
 
Når jeg har fortalt lægerne, at jeg fra fire engelske medier uafhængigt af hinanden i perioden august 2005 – 
februar 2006 har modtaget samme beskeder om, at jeg i fremtiden skal være en ”lærer” og kommunikere et 
særligt budskab – som et ”forsøg” på at føre bevis for min sag, har jeg ikke mødt nogen interesse overhove-
det. Ved samtale med én læge, som jeg holder af som person, den 28.11.2008, hvor jeg fortalte ham ”mand 
til mand”, at min historie faktisk er sand og blandt andet henviste til Arthur Findlay College og de nævnte fire 
medier, blev jeg mødt af en uoplyst indstilling, som blev eksempliceret af, at han jo ikke kunne være sikker 
på, om disse medier også led af psykiske sygdomme, og han drog i øvrigt en sammenligning til religiøse 
sekter, som savner enhver grad af sammenlignelighed.  
 
Jeg kan her forsikre for, at de nævnte medier ikke er psykisk syge, hvilket tusindvis, som har været i kontakt 
med dem kan bekræfte, at de fortalte sandheden, og at jeg har renskrevet ord for ord af disse ”sittings” så 
ærligt som overhovedet muligt på basis af båndoptagede samtaler, som jeg har lyttet til igen og igen i forbin-
delse med renskrivningen. Jeg ønsker blot her at sige medierne tak for hjælpen i en for mig vanskelig perio-
de, hvis dette brev en dag skulle komme til deres opmærksomhed. Og samtidig håber jeg, at de vil kunne 
acceptere, at jeg har valgt at bringe deres navn i dette brevs bilag 1, idet denne handling kun er gjort for at 
give ”et bevis” til den traditionelle danske lægestand, som hermed får muligheden for via internettet m.v. at 
søge nærmere information om disse medier, som jeg – og mange, mange andre - har den største respekt for 
både som mennesker og som ægte og rene medier, som blot modtager og videregiver den information, de 
modtager fra den anden side. Yderligere oplysninger om disse medier og henvisning til informationer om 
dem på internettet fremgår af vedlagte bilag 1. 
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På min direkte forespørgsel til en samlet lægekreds på ca. 10-12 læger ved det nævnte møde på afdelingen 
i Helsingør, om de ville læse indholdet af dette brev inklusive et kort uddrag af mine spirituelle oplevelser, 
skal jeg sige, at jeg opfattede en fælles enighed blandt en samlet lægekreds, at det var man interesseret i. 
Jeg håber således, at jeg med dette brev inklusive bilag kan medvirke til at skabe den ønskede åbenhed i 
forhold til lægerne, således at de også selv kommer til at opleve en personlig udvikling i forhold til deres virke 
og gerning. 
 
Jeg har ved mange samtaler med læger og øvrigt sundhedspersonale nævnt Alice Baileys forfatterskab i 
samarbejde med den spirituelle mester ”Tibetaneren” som ét ud af flere eksempler på en information, som er 
givet menneskeheden direkte fra den anden side. Jeg har konkret givet eksemplet på bogen ”Sindslidelser 
og andre sygdomme”, som er den ”anden sides” forklaring på, hvorfor dele af menneskeheden er ramt af så-
kaldte ”sindslidelser” og den nærmere årsag hertil. Alle mennesker og særligt læger og behandlere vil med 
stort udbytte kunne læse og studere denne bog, hvilken opfordring hermed igen gives videre til det traditio-
nelle behandlerpersonale. Bilag 3 til dette brev giver en nærmere introduktion til Alice Bailey, hendes liv og 
forfatterskab, som i sig selv burde være i stand til at åbne ”øjnene” for de læger, som måtte vælge at følge 
min opfordring om ”åbenhed”. 
 
Jeg har desuden ved flere lejligheder anbefalet lægerne at modtage et dansk medie, som kunne komme på 
afdelingen – enten inden- eller udenfor almindelig arbejdstid – og som kunne medvirke til at åbne lægernes 
øjne for, at der findes en anden ”sandhed” end den sandhed, som de tror, er sandheden. Dette medie – og 
jeg har særligt ét i tankerne – vil kunne viderebringe sandheden ikke blot om mig, men også om hvem hun 
selv er, og hvordan hun praktiserer såvel healing som clairvoyance m.v. Ved et sådant besøg er det min 
vurdering, at lægerne vil blive ”overrasket” over graden af den information, som kan gives fra den anden 
side, når et medie, der i sind og handling er ”rent”, formidler de budskaber, som hun modtager via hendes 
særlige sanse evner. Denne opfordring er hermed givet igen, hvilket jeg vil tro, at der er mulighed for særskilt 
at følge op på, såfremt der kan etableres en ”frivillig” aftale mellem mediet og interesserede læger og sund-
hedspersonale på Helsingør og også gerne Hillerød. 
 
Den 28.11.2008 henvendte afdelingens psykolog sig til mig og tilbød, at vi kunne tage en samtale sammen. 
Jeg oplyste, hvad rigtigt er, at jeg ikke følte behov for at tage en samtale, men jeg spurgte også, om hvad 
der var årsagen til, at hun tilbød dette. Svaret var, at det var afdelingens reservelæge, som havde anbefalet 
hende at tage samtalen med mig, hvorefter jeg svarede, at det kunne der intet ske ved, og vi aftalte derfor at 
mødes den 1.12.2008. 
 
Ved samtalen stillede hun spørgsmål omkring, hvordan jeg mente, at andre mennesker så på mig, hvilket jeg 
besvarede, men også henviste til, at det rigtige ville være at spørge disse ”andre mennesker” – som jeg flere 
gange har anbefalet personalet at gøre. 
 
Vi talte herefter om ”kommunikation”, hvor jeg fortalte hende om min interesse herfor samt eksemplet med 
min søsters yngste søn samt samtalegruppen forleden på afdelingen, hvor det afgørende i budskabet var, at 
man af et rent sind forsøger at forstå sine medmennesker, og at dette også var mit hovedbudskab i forhold til 
den traditionelle lægestand.  
 
Psykologen spurgte herefter omkring, hvorfor ”jeg var blevet så god til kommunikation”, hvortil jeg svarede, 
at jeg ikke var glad for karakteren af spørgsmålet, fordi jeg ikke er glad for at udtale mig om egne kompeten-
cer – det må andre vurdere - men at vi kunne blive enige om, at jeg interesserer mig for emnet. Jeg fortalte 
desuden, at jeg til stadighed forsøger at være opmærksom på, hvordan jeg selv kommunikerer, og at jeg 
nogle gange er selvkritisk, idet jeg i visse konkrete situationer ikke altid synes, at jeg kommunikerer på det 
niveau, som jeg selv ønsker. Hertil blev jeg mødt af spørgsmålet ”hvilke problemer synes du, at du har”, 
hvortil jeg svarede, at jeg heller ikke var glad for karakteren af dette spørgsmål, fordi der på ingen måde er 
tale om et ”problem” men blot en løbende ”selvkritik” i forhold til et højt ambitionsniveau samt et ønske om, at 
livet er én lang læringsproces, hvor man hele tiden udvikler sig.  
 
Min opfattelse af disse spørgsmål var, at spørgsmålenes karakter, afhængig af mine svar, enten kunne ”ud-
stille” en ”glæde” for mig selv eller det modsatte, hvilket på ingen måde er tilfældet, hvorfor de i situationen 
forekom både upassende og ubehagelige. Jeg har på intet tidspunkt tidligere i mit liv oplevet spørgsmål af 
samme karakter, hvorfor jeg blot her vil kalde spørgsmålene for ”utraditionelle”. 
 
Undervejs i samtalen skete der det, at psykologens gulvlampe, hvor man kunne se to pærer lyse klart, at den 
nederste pære slukkede i måske 3-5 sekunder, hvorefter den tændte igen. Dette var tydeligt at se for os 
begge, og jeg sagde blot ”Prøv at huske, at den pære lige slukkede”, og det medførte, at vi kom til at snakke 
om denne begivenhed. 
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Jeg fortalte, at årsagen til, at pæren slukkede, var at de spirituelle kræfter, som virker igennem mig og som 
fysisk kan tale og skrive igennem mig samt bevæge alle min krops lemmer, på samme måde kan kontrollere 
fysiske elementer omkring mig, og at lyset, der slukkede var et eksempel herpå – og ikke det, de fleste men-
nesker nok ville tro i den konkrete situation, at der nok var tale om en løs forbindelse i lampen eller en anden 
”logisk forklaring”. Jeg nævnte også, at jeg selv har haft i tusindvis af sådanne oplevelser, og at jeg kunne 
skrive nogle stykker ind i mit brev til lægerne (dette brev), hvilket jeg oprindeligt ikke havde tænkt mig at gø-
re, men som nu er medtaget som eksempler i bilag 1. 
 
Psykologen oplyste i afslutningen af samtalen, at formålet med denne på opdrag fra lægen havde være at 
forsøge at ”finde andre ting” omkring mine spirituelle oplevelser, som jeg ikke havde det godt med, og som 
jeg kunne ønske en forbedring af. Jeg meddelte psykologen meget klart – som jeg også har meddelt læger-
ne – at der er INGEN ting, jeg kunne ønske mig anderledes, selvom lægerne teoretisk måtte have mulighed 
for at påvirke mine oplevelser. 
 
Jeg aftalte med psykologen, at hun gerne måtte modtage en kopi af dette brev, og at jeg ville vurdere hen-
des ønske om en opfølgende samtale i forbindelse med dialogen med lægerne omkring indholdet af dette 
brev. Hvor meget jeg end sætter pris på psykologen som menneske og som en dygtig kommunikator, så må 
jeg sige, at så længe, at dagsordenen er at ”finde sygdom/lidelser”, og at spørgsmålene formuleres som 
”fælder”, så kan jeg ikke afgive mit samtykke til yderligere samtaler. 
 
Vurdering af medicin 
 
Jeg har på intet tidspunkt uopfordret af læger fået oplyst, hvilken medicin, der er ordineret og hvilken virk-
ning, den skulle have. Først den 16. november på min direkte forespørgsel fik jeg oplyst navnet på medici-
nen, og først den 17. november på direkte forespørgsel til lægen fik jeg oplyst enkelte bivirkninger i forhold til 
medicinen (træthed og evt. talebesvær). 
 
I starten blev jeg ordineret 200 mg Seroquel Prolong pr. dag, som efter noget tid blev forhøjet til 400 mg, se-
nere til 600 mg, siden til 800 mg. og efterfølgende til 600 mg. på grund af 3-5 timers overvældende træthed 
næste formiddag. 
 
Ved flere samtaler har jeg spurgt lægerne om formålet med, at jeg modtager medicin. Svaret har hver gang 
været, at medicinen har været givet, for at jeg kunne ”få det bedre”. Når jeg har fulgt op med opfølgende 
spørgsmål om, hvordan jeg skulle kunne få det bedre, når jeg allerede har det godt og er helt uden lidelser, 
er jeg blevet mødt af tavshed. Den 27.11.2008 forstod jeg dog på en læge, at man afventer en langtidsvirk-
ning af medicinen, som skulle finde sted efter 1-2 måneder efter påbegyndelsen, men lægerne har fortsat pr. 
dags dato ikke oplyst om hvilken effekt, de håber, at medicinen skulle have. 
 
Ved en gennemlæsning af behandlingsplan nr. 1 af 21.11.2008 kan jeg dog se, at behandlingsmålet er 
”mindskelse af psykotiske symptomer”, og det fremgår desuden, at jeg ”er dog ikke enig i betragtningerne 
om, at patientens spirituelle oplevelser har været af psykotisk karakter, sådan som det er beskrevet i jr.”. 
Hertil kan jeg blot anføre, at jeg som nævnt ikke har psykotiske symptomer, at jeg er uden lidelser, at jeg ik-
ke generer min omgangskreds og desuden kan anføres, at jeg endnu ikke kender indholdet af mine spirituel-
le oplevelser, som de er beskrevet i journalen, idet jeg endnu ikke har læst denne. 
 
Jeg er på intet tidspunkt blevet oplyst, at medicinen ifølge kilder på internettet desuden indeholder en lang 
række andre risici for bivirkninger, for eksempel vægtforøgelse, svær hyperglykæmi, hyperkolesterolæmi, 
hypertriglyceridæmi, hovedpine, svimmelhed, parkinsomisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, la-
bilt blodtryk m.v., og det er derfor min opfattelse, at lægerne på dette punkt ikke fuldt ud har opfyldt deres in-
formationsforpligtelse. 
 
Jeg har indtil nu mærket en vægtforøgelse med formentlig 3-4 kg., hvilket i en periode under tvangsind-
læggelsen reducerede min motivation, idet jeg igennem hele livet har ”kæmpet” for at holde vægten nede. 
Efter at jeg har fået udgang, er jeg nu begyndt at dyrke mere motion igen – 4-5 gange pr. uge – og alene 
dette forhold gør, at jeg langsomt men sikkert får et større overskud og motivation igen. 
 
På internettet har jeg læst, at medicinen ”ændrer signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i 
hjernen hæmmes”, og at medicinen ”har således en beroligende og anti-psykostisk virkning uden at virke 
helbredende”. 
 
Jeg fortolker således lægernes udtalelser om at ”få det bedre” via dette medikament, at det virker ”beroli-
gende” og ”anti-psykotisk” og således ganske interessant, at det ikke ”helbreder”. Som det fremgår nedenfor, 
så svarer den positive omtale ”beroligende” ikke overens med virkeligheden, fordi stoffet faktisk virker ”bedø-
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vende” og tilmed ”særdeles ubehageligt”. Det såkaldte ”anti-psykotiske” har i min situation absolut ingen 
virkning al den stund, at jeg ikke er psykotisk, og fordi min mentale tilstand er fuldstændigt uforandret siden 
jeg påbegyndte med at tage medicinen. 
 
Jeg får tildelt medicinen hver aften ca. kl. 23.00, som i øvrigt ikke svarer til producentens anbefaling, som 
ifølge information på internettet er, at medicinen skal tages før et hovedmåltid, hvilket jeg fortolker således, 
at medicinen også anvendes som et søvnmiddel, som jeg på intet tidspunkt har ytret ønske om eller behov 
for. 
 
Ganske få minutter efter, at jeg har indtaget medicinen, mærker jeg bedøvelsen sprede sig over hele krop-
pen, hvilket opleves meget ubehageligt. Næste formiddag efter indtagelse af medicinen oplever jeg i en peri-
ode – afhængig af dosis - på måske 1-5 timer, at jeg er svimmel, har svært ved at tale i starten og finde de 
rigtige ord samt en stor lyst til at lægge mig til at sove igen. 
 
Den eneste virkning, jeg således har oplevet med medicinen, er, at den føles som et ”rent helvede”, da den 
fysiske virkning er decideret ubehagelig, og fordi den medfører en reduktion af min arbejdsevne på grund af 
et lavere fysisk overskud samt reducerer lysten til at være social, aktiv og at dyrke motion. Medicinen passi-
verer altså folk, og er hermed med til at ødelægge deres tilværelse. 
 
I forhold til mine tanker og min mentale ”friskhed” har medicinen som nævnt absolut ingen effekt, og som det 
mest afgørende og klare budskab, jeg kan give, så findes der ingen medicin, som kan reducere min kontakt 
til og dialog med den anden side, hvorfor denne ”kanal” fortsat er åben 24 timer i døgnet i form af syn, følel-
ser, drømme og direkte tale, som den anden side dog har valgt at nedsætte intensiteten af i denne periode, 
således at der kun kommunikeres efter behov. 
 
Som nævnt andet steds i dette brev ønsker jeg at stoppe med medicineringen, idet den på ingen måde fører 
til ”helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring” af en ikke eksisterende lidelse, som kun er 
opdigtet af lægerne i al deres misforståede ”godhed”. 
 
Vurdering af lægernes observation for ”Psykose akut skizofreniform” 
 
I perioden 6.11.-17.11.2008 fik jeg ikke oplyst, hvad der var årsagen til, at jeg var blevet indlagt andet end en 
påstået ”psykose”. På direkte forespørgsel til lægen på Helsingør den 17.11.2008, hvor jeg spurgte, om jeg 
var indlagt på grund af et behandlingskriterium eller et farekriterium ifølge Lov om anvendelse af tvang i psy-
kiatrien § 5, oplyste lægen, at jeg udelukkende var indlagt på grund af et behandlingskriterium. 
 
I perioden fra min tvangsindlæggelse den 6.11.2008 til modtagelse af en behandlingsplan den 21.11.2008 
har jeg på intet tidspunkt modtaget en diagnose endsige et ”bevis” for, at jeg skulle være syg, men jeg har 
alligevel været tvangstilbageholdt. 
 
Den 21.11.2008 modtog jeg en behandlingsplan på Helsingør, hvor jeg kunne læse – som en reservelæge 
kort havde oplyst om ved et møde forinden med min søster og jeg - at ”diagnostisk er pt. uafklaret, men obs. 
F23.20 psykose akut skizofreniform”. 
 
Symptomer m.v. i forhold til denne ”sygdom” er ikke blevet drøftet med lægen på noget tidspunkt, så jeg har 
søgt nærmere information om denne påståede sygdom på internettet, som jeg har fundet via 
www.netpsykiater.dk og som jeg har gengivet i det efterfølgende skema med mine supplerende bemærknin-
ger hertil. 
 
Konklusionen er, at denne ”sygdom” ganske enkelt kan afvises, da der intet ”akut” er over mine oplevelser, 
og da jeg ikke besidder de symptomer, som omtales – og endelig fordi, som jeg hele tiden har sagt, at jeg 
ikke lider af nogen ”sygdom” af nogen art. 
 

www.psykiater.dk Min vurdering 
AKUT PSYKOSE 
 
Overblik  
 
Hvis man får en akut forbigående psykose, får man som regel vrangforestillinger, 
eller hallucinationer. Man kan også blive forvirret og opføre sig helt anderledes 
end man plejer, f.eks. kan man tale usammenhængende og uforståeligt. Ofte 
skifter symptomerne fra dag til dag eller ligefrem fra time til time. Man kan svinge 
fra det ene øjeblik at være intenst lykkelig og ekstatisk, for i næste øjeblik at væ-
re ulykkelig, irritabel, pirrelig og angst. En akut forbigående psykose starter plud-

Al den stund, at jeg i al diskretion har 
haft oplevelser siden 2004, er der in-
tet ”akut” over min situation. 
 
Jeg har ingen vrangforestillinger, når 
der bortses fra oplevelser i min ”sko-
le-periode” 2006-2007, hvor enkelte 
oplevelser ikke var korrekte. 
 
Jeg er ikke forvirret, opfører mig ikke 
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seligt og uventet og udvikles ofte på få dage eller uger. 
 
Hvis man bliver psykotisk og ændrer sig markant indenfor kort tid, behøver det 
ikke at være fordi man har fået en akut forbigående psykose. Ofte skyldes det at 
man har fået en fysisk sygdom, og det er derfor nødvendigt at man bliver under-
søgt grundigt, før man kan vide, om man har en forbigående akut psykose. 
 
Det er også en forudsætning for at man har en akut forbigående psykose, at psy-
kosen faktisk er forbigående, dvs. at den ikke varer længere end 2 til 3 måneder. 
Gør den det, er diagnosen forkert. I stedet kan man f.eks. være ved at udvikle 
skizofreni eller en affektiv sindslidelse, dvs. en maniodepressiv psykose.  
 
Hvis man får en akut forbigående psykose, skyldes det ofte at man inden for de 
seneste 1 til 2 uger har været udsat for et psykisk traume. Derfor blev sygdom-
men før i tiden kaldt for reaktiv psykose, dvs. en psykose som er en reaktion på 
et psykisk traume. 
 
Årsager til akut forbigående psykose  
Hvis man får en akut forbigående psykose, skyldes det oftest at man har været 
udsat for en begivenhed, som har givet en et psykisk traume. Det kan f.eks. være 
fordi man har mistet en nær pårørende, er gået konkurs, er blevet fyret, har væ-
ret udsat for en brand, en alvorlig trafikulykke eller en belastende skilsmisse. 
 
Der er stor forskel på, hvor sårbar man er over for at blive ramt af en akut forbi-
gående psykose. Nogle har en mindre robust psyke end andre og kan dårligere 
klare psykiske traumer. Hvis man har en personlighedsforstyrrelse, er man ofte 
ekstra sårbar. 
 

anderledes end sædvanligt, og jeg 
har ingen særlige humørsvingninger. 
 
Jeg har ingen fysisk sygdom eller 
nogen form for psykisk traume. 

Det spørger lægen om 
 
Lægen undersøger hvor god man er til at vurdere om de oplevelser og forestillin-
ger, man har, er virkelige. På den måde får han eller hun et indtryk af om man er 
psykotisk. Lægen spørger om: 
 
• Man har hørt, set eller mærket ting, som andre mennesker ikke har kunnet 

sanse  
• Man føler sig forfulgt  
• Man har andre vrangforestillinger og om de er bizarre, dvs. fuldstændigt 

usandsynlige i den kultur man tilhører  
• Man føler at der foregår mærkelige eller usædvanlige ting  
• Der er sket noget usædvanligt som kan være årsag til at man er blevet psyko-

tisk  
Man tidligere har været psykisk syg  

• Hvor længe de nuværende symptomer har varet  
• Man har drukket eller taget stoffer  
• Man har symptomer på fysisk sygdom  
• Humøret er ændret  
• Man har selvmordstanker  

Hvordan kan lægen vide, hvad jeg 
oplever, er virkeligt eller uvirkeligt? 
Hvor finder lægen et sådant bevis? 
Dette er blot et spørgsmål, som læ-
gerne burde forholde sig til – hvor har 
de information fra, som beviser, at 
jeg som patient taler usandt? 

Man har skizofrene førstegangssymptomer, f.eks. vrangforestillinger om at noget 
udefra styrer ens tanker, handlinger, vilje, følelser, eller påvirker ens krop.  
Som led i undersøgelsen lægger lægen mærke til om ens måde at opføre sig på 
er anderledes end man skulle forvente. Taler man f.eks. meget, eller taler man 
usammenhængende?  
 
Det er desuden nødvendigt at man får undersøgt om man har en fysisk sygdom 
som kan være skyld i, at man er blevet psykotisk.  

Der er ikke noget udefra, som styrer 
mine tanker eller handlinger. Når det-
te foregår rent, som det gør nu, så er 
det i fuldstændig frivillighed og i et 
godt samarbejde. 
 
Når jeg er ”engageret” omkring et gi-
vet emne, kan jeg godt tale meget – 
det har jeg altid gjort. I andre sam-
menhænge kan jeg samtidigt stille 
mange åbne spørgsmål og lytte be-
tydeligt mere end jeg taler. 

Sådan stilles diagnosen  
Akut skizofreniform psykose, dvs. en psykose med symptomer på skizofreni, som 
har varet mindre end 1 måned  
For at opfylde kriterierne for at have en akut forbigående psykose skal man op-
fylde de generelle kriterier. Desuden skal man for hver enkelt psykose også op-
fylde nedenstående specifikke kriterier. 
 
De generelle kriterier er: 
 

Akut???? 
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Inden for 2 uger har man udviklet et eller flere af følgende symptomer:  
 
• Vrangforestillinger  
• Hallucinationer  
• Man taler uforståeligt eller usammenhængende  
• Man kan være forvirret og have tendens til at fejltolke ting man hører eller ser, 

eller være uopmærksom og ukoncentreret, men det er ikke så udtalt som hvis 
man har et.  

• Man har ikke en affektiv sindslidelse, dvs. at man ikke har en mani eller de-
pression, eller en blanding af mani og depression  

• Symptomerne skyldes ikke at man har drukket alkohol eller har taget stoffer 
som påvirker hjernen  

• Symptomerne skyldes ikke at man har en fysisk sygdom  
 
For at opfylde kriterierne for at have en akut skizofreniform psykose, skal man: 
 
• Opfylde ovenstående generelle kriterier 
• Opfylde kriterierne for at have skizofreni bortset fra at symptomerne har varet 

i under en måned  
• Ikke opfylde kriterierne for at have en akut polymorf psykose  
• Have haft symptomerne i mindre end en måned  

 
Sygdomsforløb  
Hvis man har en akut forbigående psykose, går den over i løbet af 2 til 3 måne-
der. Derefter er man helt rask. 
 
I praksis er det dog vanskeligt at forudsige hvordan det går, fordi man ikke på 
forhånd kan være sikker på at det er en akut forbigående psykose, man har.  
Med andre ord kan man først efter nogle måneder eller år være sikker på at det 
man fejler ikke er begyndelsen til en bipolar affektiv sygdom, dvs. maniodepres-
siv sygdom. Eller til at man udvikler skizofreni.  
 
Hvis man har haft en akut forbigående psykose, har man en forhøjet risiko for at 
blive psykotisk igen. 
 

Jeg har haft mine oplevelser i over 
fire år og er stadig rask ….! 
 
Jeg har ingen symptomer på en ma-
niodepressiv sygdom eller skizofreni.  
 

Behandling  
Ambulant behandling: Hvis man har en akut psykose hvor man ikke er rastløs, 
behøver man ikke nødvendigvis at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. I ste-
det kan det være at man foretrækker at få ambulant behandling hos sin læge, 
hos en psykiater eller i distriktspsykiatrien. 
 
Indlæggelse: Hvis man er psykotisk med vrangforestillinger eller hallucinationer, 
er rastløs og har problemer med at sove, eller har selvmordstanker, kan det være 
en god idé at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. 
På den måde kan man få hjælp og støtte døgnet rundt, og man kan få beroligen-
de eller antipsykotisk medicin hvis det er det der skal til, for at man bedre kan 
slappe af.  
I meget sjældne tilfælde kan man blive så rastløs, at man stort set ikke sover om 
natten. Hvis det fortsætter, kan man efterhånden komme ind i en ond cirkel hvor 
man bliver mere og mere rastløs og til sidst ikke længere kan holde til det. Hvis 
man efter flere dage stadig ikke får sovet, kan det i værste fald ende med akut 
delir, som er direkte farligt. Akut delir kan behandles med elektrochok.  
 
Psykoterapi: Det er vigtigt at man kan tale med nogen om grunden til, at man er 
blevet psykotisk. Det er en god ide at tale med familie og venner, men som regel 
har man også brug for at tale med en psykoterapeut. Ved hjælp af psykoterapien 
får man mulighed for at bearbejde de psykiske traumer som har udløst psykosen.  
 
Medicin: Hvis man er meget urolig og sover dårligt om natten, kan det være en 
fordel at få beroligende medicin. Det kan være benzodiazepiner, som er alminde-
lig nervemedicin. Eller det kan være højdosis neuroleptika som er antipsykotisk 
medicin, der især virker beroligende. Man kan også have gavn af lavdosis neuro-
leptika som både virker mod psykose og samtidig kan være beroligende.  
 
Forebyggelse:  
Hvis man har haft en akut psykose er der mulighed for, at man kan forebygge 
tilbagefald ved at tage neuroleptika dvs. antipsykotisk medicin i f.eks. et halvt år 
efter at psykosen er overstået. 

Jeg er ikke og har aldrig været rast-
løs.  
 
Jeg har som del af min ”skole” haft 
søvnproblemer i et år fra efteråret 
2007 til efteråret 2008, som gradvist 
er blevet mindre, men det er ikke på 
grund af en ”sygdom”, men på grund 
af min ”optagelse”/”skole”. 
 
Ingen selvmordstanker. 
 
Har aldrig haft behov for medicin for 
at kunne slappe af. 
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Vurdering af lægernes observation for ”Maniodepressiv sindslidelse” 
 
Som jeg forstod en læge den 28.11.2008 – dagen efter stormødet med 10-12 læger – observerer lægerne 
mig også for en maniodepressiv sindslidelse. Der skulle efter sigende være en ”overvejende holdning blandt 
lægerne” om at jeg lider af denne ”sygdom”. 
 
Det er interessant nok endnu ikke noget, man har talt med mig som patient om med henblik på sammen at 
drøfte, om jeg besidder de symptomer, der gælder for en sådan lidelse. 
 
Et eksempel på hvordan behandlersystemet arbejder er, at afdelingslægen den 26. november 2008 førte en 
telefonsamtale med min søster, hvor min søster blev spurgt om, hvilke bekymringer min familie har eller 
havde. Min søster nævnte, at det afgørende for familien var, at ”man ikke ønskede at miste mig” – som jeg 
altså har forsøgt at imødegå ved at give løftet om, at jeg ikke rejser nogen steder, uden min nærmeste fami-
lie har godkendt det. Sekundært nævnte min søster, at jeg havde erhvervet en dyr bil, som jeg ikke ville have 
råd til efter ophør af mit ansættelsesforhold, at jeg for 1-2 år siden havde gennemgået en ”trist” periode, som 
hun også loyalt har oplyst ikke længere er gældende, samt at jeg i en periode har haft ”travlt”.  
 
Ved mit møde med afdelingslægen og ca. 10 andre læger den 27.11.2008 refererede afdelingslægen fejlag-
tigt, at min søster havde en bekymring omkring anskaffelsen af en dyr bil – det blev ikke nævnt, at bekymrin-
gen kun vedrører i forlængelse af mit ansættelsesforholds ophør – og at min søster desuden havde givet ud-
tryk for en ”tristhed” hos mig, men han glemte at oplyse, at denne tristhed var for 1-2 år siden under mine 
smertefulde oplevelser i forbindelse med min ”skolegang”, som på ingen måde kan sammenlignes med en 
depression og som man ikke har spurgt indtil, og som i øvrigt ikke gælder i dag.  
 
Således kan man – hvis man ønsker det – forsøge at finde ”beviser” i forhold til hvad der kunne være en på-
tænkt diagnose, men som er grebet ud af den blå luft. 
 
I det efterfølgende redegøres for, hvorfor jeg ikke besidder en sådan lidelse: 
 
Ifølge http://da.wikipedia.org/wiki/Maniodepressiv_sindslidelse defineres en maniodepressiv sindslidelse som 
”en almindelig sindslidelse med periodisk optrædende forandringer i sindsstemningen i form af abnorm op-
stemthed (mani) eller nedtrykthed (depression).” 
  
Denne lidelse kan som sådan afvises ganske enkelt, idet jeg hverken besidder en ”abnorm opstemthed” eller 
”nedtrykthed”. Jeg har tidligere beskrevet de smerter, jeg gennemgik i min ”skole” primært i 2006-2007, og 
som der kan læses nærmere om i bilag 1. Disse lidelser har intet at gøre med en depression. Det var lidel-
ser, som langt overgik en depression, og som var en periode, jeg blot skulle gennemgå for at ”finde min vej”. 
 
Mani 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Mani_(sindstilstand)  Min vurdering 
Manien karakteriseres ved sjælelig og legemelig uro og irritabilitet med tanke-
flugt, storhedsvandvid og taletrang. 
 
Manisk: Sygeligt opstemt eller optaget af noget. 
 
Mani hos en psykiatrisk patient kan beskrives som værende forhøjet stemnings-
leje uden grund og kan variere fra ubekymret jovialitet til ustyrlig eksaltation. Op-
stemtheden ledsages af forøget energi med hyperaktivitet, taletrang og nedsat 
søvnbehov. Opmærksomheden kan ikke fastholdes, og patienten distraheres 
meget let. Selvfølelsen er ofte øget til det opblæste med storagtige ideer og 
overdreven selvtillid. Tab af normale sociale hæmninger kan resultere i adfærd, 
som er hensynsløs, dumdristig, ude af takt med omstændighederne og patien-
tens sædvanlige opførsel. 
 

Jeg er ikke sygelig optaget af egne 
spirituelle oplevelser, idet dette emne 
kun meget sjældent indgår i min dia-
log med andre mennesker. 
 
Jeg er ikke urolig og generelt ikke 
irriteret – og uden tankeflugt, stor-
hedsvandvid og generelt uden tale-
trang, medmindre jeg engageres i et 
emne. 
 
Jeg besidder normalt samme energi, 
og fastholder normalt opmærksom-
heden og bliver ikke distraheret. Min 
adfærd er ”normal” i forhold til andre. 

 
Graden af mani kan vurderes ud fra følgende symptomer: 
 

 

Øget motorisk aktivitet 
0 Normal.  
1 Let eller tvivlsomt øget motorisk aktivitet (f.eks. levende ansigtsudtryk).  
2 Moderat øget motorisk aktivitet (f.eks. levende gestikuleren).  
3 Klart øget motorisk aktivitet, i bevægelse det meste af tiden, rejser sig en eller 
flere gange i forbindelse med samtale.  

0 
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4 Konstant motorisk aktiv og rastløs. Kan ikke sidde stille, selv når han opfordres 
til det.  
Øget verbal aktivitet (talepres) 
0 Normal.  
1 Noget snakkesalig.  
2 Meget snakkesalig uden pauser i konversationen.  
3 Svær at afbryde.  
4 Umulig at afbryde, dominerer fuldstændigt samtalen.  

Afhængig af situation: 0-1 

Tankeflugt 
0 Ikke til stede.  
1 I nogen grad, levende beskrivende, forklarende og uddybende uden tab af kon-
takt til samtalens emne.  
2 Det er ind i mellem svært for personen at holde sig til samtalens emne, han di-
straheres af tilfældige indskydelser (ofte rim, klange, ordspil, vers eller musik).  
3 Tankerækken er regelmæssigt afbrudt af helt ny eller anderledes indskydelser.  
4 Det er svært eller umuligt at følge linien i personens tankegang fordi han kon-
stant skifter emne.  

0 

Støjende tale 
0 Ikke til stede.  
1 Taler højt uden at det er støjende.  
2 Talen kan høres på afstand og er noget støjende.  
3 Højrøstet, kan høres på lang afstand, er støjende eller syngende.  
4 Råbende, skrigende; eller støjende ved at slå på genstande (ofte på grund af 
hæshed).  

0-1 

Irritabilitet og vredagtighed 
0 Ikke til stede.  
1 I nogen grad utålmodig eller irritabel, men kan beherske sig.  
2 Meget utålmodig og irritabel, let at provokere.  
3 Personen er provokerende og truende, men kan beroliges.  
4 Åbenbart fysisk voldsom, håndgribeligt ødelæggende.  

0 

Øget velbefindende 
0 Ikke til stede.  
1 Let eller tvivlsomt øget velbefindende, optimistisk, men passende til situatio-
nen.  
2 Moderat øget velbefindende, spøgefuld, leende.  
3 Markant øget velbefindende, overstrømmende både i væremåde og tale.  
4 Yderst øget velbefindende, helt irrelevant i forhold til situationen.  

Afhængig af situation: 0-2 

Selv-overvurdering 
0 Ikke til stede.  
1 Let eller tvivlsomt selv-overvurderende, overvurderer lejlighedsvist egne evner.  
2 Moderat selv-overvurderende, overvurderer hyppigt egne evner, eller antyder 
usædvanlige evner.  
3 Markant urealistiske ideer om at besidde ekstraordinære evner, særlig lærdom 
(om videnskab, etik, religion etc.), men kan kortvarigt korrigeres.  
4 Storhedsforestillinger som ikke kan korrigeres.  

0 

Påtrængende adfærd 
0 Ikke til stede.  
1 Let eller tvivlsomt geskæftig, f.eks. afbrydende eller påtrængende.  
2 Moderat, blandende sig i ting der ikke kommer ham ved på en påtrængende 
måde.  
3 Dominerende, arrangerende, dirigerende, men i delvis overensstemmelse med 
rammerne.  
4 Yderst dominerende og manipulerende, ikke i overensstemmelse med ram-
merne.  

0 

Nedsat søvnbehov 
0 Normal søvnlængde (7-8 timer).  
1 25% nedsat søvnlængde (5-6 timer).  
2 50% nedsat søvnlængde (3-4 timer).  
3 75% nedsat søvnlængde (2 timer).  
4 Ingen søvn.  

0 
(dog p.t. 10-12 timer på grund af me-

dicinering) 

Øget seksualtrang 
0 Normal.  
1 Let eller tvivlsomt øget seksualtrang, f.eks. let flirtende.  
2 Moderat øget seksualitet, f.eks. utvetydigt flirtende eller indladende.  
3 Markant øget seksualitet, overdrevent flirtende evt. med provokerende påklæd-
ning.  
4 Fuldstændig optaget af det seksuelle på en upassende måde.  

0 

Nedsat arbejdsevne 
0 Personen kan genoptage sit arbejde uden problemer.  

0 
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1 Let eller tvivlsomt øget energi, men arbejdsevnen er noget nedsat fordi motiva-
tionen er skiftende og fordi personen er noget distraherbar.  
2 Øget energi, motivationen er klart svingende. Personen har svært ved at vurde-
re kvaliteten af sit arbejde, selv om kvaliteten er klart nedsat.  
3 Arbejdskapaciteten er klart nedsat; personen mister lejlighedsvist selvkontrol-
len. Han må være sygemeldt.  
4 Personen er nødt til at være indlagt i hospital og han har vanskelighed ved at 
deltage i hospitalets aktiviteter.  
Som en tommelfingerregel vil der være tale om mani, hvis man tilsammen scorer 
mere end 15 point på skalaen, forudsat at diagnosen er mani. 

0-4 = Ingen mani! 
(vil kunne bekræftes af familie/venner 

m.fl.) 
 
Depression 
 
Som det fremgår af følgende skema, har jeg ingen tegn på depression. Jeg er generelt i et godt humør 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Depression Min vurdering 
Følgende symptomer kan være tegn på depression: 
 
• Madlede  
• Manglende sexlyst  
• Forstyrret søvn  
• Nedtrykthed  
• manglende initiativ.  
• Småopgaver virker helt uoverskuelige  

 
 
• Nej 
• Nej 
• 2007-2008, ja. I dag, nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
 

Andre symptomer kan være 
 
• nedsat selvtillid og selvfølelse  
• selvbebrejdelser eller skyldfølelse  
• tanker om død eller selvmord  
• tænke- og koncentrationsbesvær  
• agitation eller hæmning  
• appetit- og vægtændring  
• tanker om selvmord  

 
 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 
• Nej 

Mange depressive oplever et meget nedtrykt humør, føler livet er meningsløst og 
ser ofte ikke nogen vej ud af det mørke, vedkommende befinder sig i. Depression 
kan resultere i manglende trang til at foretage sig noget og måske ligefrem selv-
mordstanker. Man skelner mellem endogen depression (indefra kommende), 
som optræder uafhængigt af ydre påvirkning, og reaktiv depression, der er en 
reaktion på ydre påvirkning. 

Hvis lægerne interesserer sig for min 
”mørke” periode (”skole”) særligt i 
2006-2007, så vil en nærmere vurde-
ring heraf vise, at denne periode intet 
har med en depression at gøre, idet 
det var spirituelle kræfter, som hvert 
eneste sekund var aktiv med tale og 
syn – jf. bilag 1. 

 
Vurdering af ”genoptræningsaktiviteter” 
 
På lægens anbefaling afholdt jeg en samtale med en kontaktperson den 24.11.2008 med henblik på at aftale 
et ”ugeskema” over aktiviteter, som skulle indgå som en del af min ”behandling”. 
 
De aktiviteter, der blev aftalt, var som følger: 
 

Tidspunkt Aktivitet Indhold 
Mandag 11.00-11.45 Afspænding Let yoga og afslapning/meditation 
Tirsdag 13.00-13.45 Samtalegruppe Aktiviteter og konflikter på afdelin-

gen har været drøftet 
Tirsdag 14.00-14.45 Stavgang Blev ikke gennemført den første 

uge 
Onsdag 10.15-10.45 Ugemøde Stor del af patienter og personale 

drøfter ”alt og intet” – første gang 
omkring aktiviteter 

Onsdag 11.00-11.45 Livstilsgruppe Ikke afholdt den første uge 
Torsdag 11.00-11.30 Motionsgruppe Ikke afholdt den første uge 
Fredag 13.00-13.45 Samtalegruppe Se ovenfor under tirsdag 
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Jeg valgte den 24.11.2008, at ”acceptere” disse tilbud, selvom jeg havde vanskeligt ved at forstå formålet, at 
jeg som velfungerende i samfundet skulle have behov for at deltage i disse grupper. 
 
Først den 1.12.2008 ved samtale med afdelingens ergo-terapeut gik det op for mig, at formålet med disse 
grupper er at ”genoptræne” patienterne, så de kan ”normaliseres” og genvinde, det de har tabt, for at kunne 
udføre ganske almindelige handlinger i sit private liv. 
 
Hertil kan kun tilføjes, at jeg på intet tidspunkt har haft behov for at deltage i disse grupper, da jeg ikke har 
tabt evnen til at udføre de handlinger, som grupperne indeholder, og fordi jeg som nævnt har ført og fører et 
helt almindeligt liv. 
 
Endelig kan tilføjes, at det kan være mere end almindeligt vanskeligt at forstå, at lægerne skulle føle et be-
hov for, at jeg deltager i disse ”pseudo” aktiviteter i stedet for at passe mit virkelige liv og arbejde, som i stør-
re og større udstrækning er den bekymring, som min familie har, men som endnu ikke for alvor tilsyneladen-
de er gået op for lægerne på trods af mange henstillinger herom. 
 
Konsekvenser af indlæggelse 
 
Arbejde 
 
I forhold til både arbejde, familie og venner er en indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling – og særligt den lukke-
de afdeling – et ”stempel”, man modtager, således at det efterfølgende under normale omstændigheder kan 
være vanskeligt at ”rense sig”, idet omgivelserne nemt giver én prædikatet: ”Sindssyg” – selvom det altså ik-
ke behøver at være tilfældet, som det er i min sag. 
 
Dette kan i mange tilfælde have konsekvenser såvel arbejdsmæssigt som socialt. I forhold til mit arbejde er 
der den særlige omstændighed, at jeg i september opsagde mit arbejde til udgangen af december 2008, og 
at jeg før min indlæggelse af arbejdet blev spurgt, om jeg havde mulighed for at fortsætte arbejdet efter 
1.1.2009, hvortil jeg oplyste, at dette ikke indgik i mine planer, men at jeg gerne vendte tilbage herom, så-
fremt mine planer skulle ændre sig. 
 
Det er værd at gøre det etablerede behandlersystem opmærksom på, at såvel jeg selv som min familie i hele 
min indlæggelsesperiode har haft den væsentlige interesse, at jeg skulle passe mit arbejde. Der er ingen, 
der har ønsket, at jeg skulle fratages muligheden for at arbejde, og den bekymring, der nu er hos min familie, 
er, hvorvidt jeg også efter 1. januar 2009 har mulighed for at fortsætte mit arbejde – en bekymring, som kan 
tænkes at være velbegrundet, idet betydningen af at modtage stemplet ”sindssyg” – hvor urigtigt dette end er 
– samtidig med, at systemet har tilbageholdt mig fra mit arbejde i mere end 3 uger, kan medføre, at mit ar-
bejde ikke længere er interesseret i, at jeg kommer tilbage, også når man tænker på, at der i skrivende stund 
kun er 14 dage tilbage, indtil medio december 2008, hvor mit arbejde via brev i min indlæggelsesperiode har 
bekræftet, at mit arbejde ophører. 
 
Når man henser til min families og min egen interesse sammenholdt med, at jeg er fuldt rask og arbejdsdyg-
tig (bortset fra en bedøvende medicin) – og indlagt ulovligt – er det for mig overraskende, at lægerne har 
valgt at prioritere en indlæggelse, som er ulovlig, og som jeg kun har mistet motivation og kræfter af, i stedet 
for at fastholde mig i mit arbejde – og så alternativt tilbyde ”et mindre middel”, f.eks. ambulant ”behandling”, 
såfremt man mente, at dette var nødvendigt og såfremt man kunne opnå samtykke hertil. Jeg vil gerne her-
med udtrykke min kritik af, at behandlersystemet ikke har prioriteret mit arbejde og de konsekvenser, dette 
måtte have.  
 
Desuden kan rejses kritik af, at jeg ingen vejledning modtog fra personalet i umiddelbar forlængelse af min 
indlæggelse i forhold til, hvordan jeg bedst muligt kunne informere mit arbejde om min ”sygdom” på trods af, 
at jeg flere gange opfordrede personalet hertil. Desuden måtte jeg den første uge efter min indlæggelse 
spørge 3-4 gange om en lægeerklæring, før den blev leveret, og før jeg forsinket i forhold til aftalen med min 
arbejdsgiver kunne fremsende erklæringen. 
 
Afdelingslægen har den 27.11.2008 tilbudt, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde 2 dage om ugen. Jeg 
har valgt ikke at følge op på dette tilbud, idet jeg føler det som en voldsom krænkelse at være ulovligt tilba-
geholdt, hvor jeg ikke behøver ”at få lov til” 2 dages arbejde, og at jeg indtil nu kun har givet et ”frivilligt” sam-
tykke, fordi lægerne fejlagtigt har oplyst, at de kunne tvangsbehandle mig, hvis ikke jeg gav en sådan frivillig 
godkendelse. Jeg ønsker derfor via min anmodning om udskrivning i dette brev min fulde, grundlovssikrede 
frihed tilbage. Desuden kan tilføjes, at indtagelsen af medicin har medført, at jeg har vanskeligt ved at stå tid-
ligt op om morgenen, og at medicinen derfor medfører, at jeg rent fysisk – ikke mentalt på nogen måde – har 
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en reduceret arbejdsevne, så længe jeg modtager denne. Det er også i dette lys, at min anmodning om frita-
gelse for medicinering, som det fremgår af dette brev, stilles. 
 
Frihedsberøvelse 
 
Som tidligere nævnt har man overtrådt gældende lovgivning ved at gennemføre den foranstaltning, som 
overfor mig har medført den største ulempe og krænkelse, nemlig tvangsindlæggelse og frihedsberøvelse. 
 
Det er yderst krænkende at være frihedsberøvet, når man ikke har begået nogen strafbar handling, ikke er til 
fare for én selv alle andre, og end ikke har genereret nogen, når bortses fra at min familie har været ”bekym-
ret” på trods af de løfter, jeg afgav allerede før samtalerne med familielæge og lokal psykiater, og så skulle 
opleve det mest nedværdigende, man kan opleve i et samfund: At være indlagt på en lukket, psykiatrisk af-
deling, hvor man er frataget sin værdighed og sine almindelige gøremål og interesser: Arbejde, handle ind, 
lave mad, drikke vin, være sammen med venner/familie/kæreste, være alene uden at blive ”forstyrret” og 
”overvåget”, gå i byen, lytte til musik m.m.m. 
 
På en lukket afdeling, hvor man ikke har udgangstilladelse, har man stort set intet at lave, bortset fra at tale 
med de andre, læse aviser, spise og sove. Man mister hurtigt sine kræfter, livsenergi og motivation, fordi 
man ikke kan se frem til en ny dag, som vil være anderledes end den foregående, og fordi man modtager 
medicin, som i sig selv fratager ens fysiske overskud og ”bedøver” en. Det er en uværdig tilværelse, som jeg 
ikke misunder nogen at skulle gennemleve. 
 
Jeg har forståelse for, at som omstændighederne er i dag, at man kan have lidelser, som kan være til fare for 
én selv eller sine omgivelser, at det på grund af disse omstændigheder kan være nødvendigt med visse for-
anstaltninger, men det er min oplevelse, at man fratager disse mennesker grundlæggende rettigheder, som 
de har i deres almindelige liv. 
 
De første 14 dage af min indlæggelse, hvor jeg ikke havde udgangstilladelse, oplevede jeg desuden, at jeg 
ikke kunne få adgang til internettet eller et bibliotek med henblik på at søge information om gældende lovgiv-
ning m.v. – jeg var med andre ord i praksis forhindret fra at være min egen advokat, og føre ”min sag” over-
for de myndigheder, som havde indlagt og tilbageholdt mig ulovligt og mod min vilje. Jeg var således tvunget 
til at ”passe mig selv” uden at gøre det, jeg mest havde lyst til – nemlig at ”kæmpe min egen sag”. Først efter 
14 dage, hvor jeg blev givet udgangstilladelse fik jeg mulighed for at følge op på lovgivning m.v., hvor jeg har 
fået bekræftet, at man har begået en ulovlig handling, hvilket har skabt grundlaget for, at jeg via dette brev 
kan kæmpe min sag som ønsket. 
 
Uagtet det forhold, at man som tvangsindlagt får tildelt en patientrådgiver, tjener det intet formål, at man som 
indlagt begrænses i sin adgang til at søge information, når man som jeg foretrækker at føre sin egen sag.  
 
Søvn 
 
Når man er indlagt, har man ikke selv friheden til at bestemme, hvornår man ønsker at sove. Det er der reg-
ler for. Jeg havde en enkelt dag, hvor jeg på grund af en stor dosis medicin var så træt, at jeg sov hele nat-
ten og det meste af næste formiddag og eftermiddag, og hvor jeg derfor kl. 00.30 fortsat var vågen og intet 
ønske havde om at sove. Ikke desto mindre modtog jeg ordre på, at jeg SKULLE sove kl. 00.30.  
 
Efter nu at have fået en dosis på 600 mg over den sidste uges tid, sover jeg ca. 10-12 timer i gennemsnit, 
hvor jeg normalt plejer at sove 7-8 timer. Min dag er altså blevet forkortet med 3-5 timer, hvilket er lig med 
tab af livskvalitet samtidig med, at de første timer hver dag ikke er ”sjove” at komme igennem. 
 
Ved indlæggelse på en psykiatrisk afdeling er det desuden helt normalt, at personalet løbende skaffer sig 
adgang til ens stue, når man sover, for at ”kontrollere” af alt er som det skal være. Den 1.12.2008 har jeg af 
en patient desuden fået oplyst, at der foregår ”aflytning” på ens stue – det har jeg ikke fået oplyst af nogen, 
men det er muligt at det fremgår af en pjece, som lå på stuen, som jeg blot ikke har fået læst. Disse foran-
staltninger opleves i sig selv som en krænkelse af privatlivets fred. 
 
Motion 
 
Op til indlæggelsen den 6.11. havde jeg i en periode dyrket motion 3-5 gange pr. uge bestående af typisk en 
halv times løb eller 55 minuttet body-bike (cykling på hold med en instruktør) i et fitness center. Motionen 
havde hjulpet mig meget, og havde stor betydning for, at jeg i løbet af 2008 udviklede et stort fysisk og men-
talt overskud. 
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Ved indlæggelsen på Hillerød var der én motionscykel på gangen, som jeg kunne bruge, men den første 
uges tid blev jeg ofte stoppet af personalet efter 15-25 minutters cykling, fordi jeg svedte og fordi de gav ud-
tryk for, at ”nu måtte det være nok”. Jeg måtte tage spørgsmålet op med læger og kun gradvist fik jeg lov til 
at dyrke mere motion. 
 
Imidlertid mistede jeg langsomt men sikkert motivationen til motion på grund af frihedsberøvelse og ”bedø-
vende” medicin, og det er først efter udgangstilladelsen på Helsingør, at jeg nu igen dyrker motion 4-5 gange 
pr. uge i mit fitness center. De første par ugers indlæggelse reducerede min kondition med ca. halvdelen og 
havde en stor betydning for, at jeg blev ekstra passiveret. 
 
Samlet vurdering af indlæggelse 
 
Min samlede vurdering af de første par ugers indlæggelse uden udgangstilladelse er, at hvis man som jeg 
ikke havde det dårligt på tidspunktet for indlæggelse, så er der en reel risiko for, at systemet via manglende 
aktiviteter, frihed og ”bedøvende” medicin passiverer én, således at man mister lysten og motivationen, og at 
man langsom falder i dvale med risikoen for, at man kan udvikle en egentlig depression.  
 
Dette er ikke sket for mig, men jeg må erkende, at de første par uger ikke var nemme at komme igennem, 
hvilket også har at gøre med, at jeg ikke på noget tidspunkt har anerkendt behovet for at være indlagt. Læ-
gernes ”gode vilje” om, at jeg skulle ”få det bedre” er således ikke lykkedes. Jeg havde det godt ved indlæg-
gelsen og har kun fået det ”værre” under indlæggelsen, uden at det dog har været et stort problem. 
 
Virkelig årsag til indlæggelse 
 
Efter min indlæggelse modtog jeg gentagne gange spirituelt ordet ”Gøgereden”. Jeg kan ikke huske, at have 
set denne film før, og jeg slog derfor filmens handling op på internettet. Beskeden er – ligesom i filmen – at 
”jeg” (via kræfter fra den anden side) snød sundhedspersonalet til at komme ind på psykiatrisk afdeling af 
nøjagtig den årsag, som jeg i starten af min indlæggelse ærligt fortalte læger og andet personale på Hillerød, 
og som jeg her diskret blot anfører som, at de patienter, som er indlagt på Hillerød og Helsingør, over de 
kommende uger vil opleve en forbedring af deres tilstand. 
 
I en drøm den 14.11.2008 var jeg indlagt på et psykiatrisk hospital. En af patienterne fortalte mig, at han var 
clairvoyant og levede af dette. Han sagde, ”dette er et skuespil”, og jeg sagde til ham: ”Vil du ikke nok fortæl-
le dette til min mor, så hun kommer til at tro på det”? – Og det er faktisk det, der er tale om. På trods af de 
ulovlige handlinger m.v., som fremgår af dette brev, som sundhedspersonalet har begået, så er min indlæg-
gelse den sidste del af det ”skuespil” eller ”skole”, som jeg har været en del af siden 2006. 
 
Jeg er fuldt ud opmærksom på, at det traditionelle sundhedspersonale vil have vanskeligheder ved at forstå 
og acceptere denne besked, og at den eneste måde, den kan forstås på, er ved selvsyn at konstatere hvil-
ken udvikling de indlagte patienter i min indlæggelsesperiode har gennemgået og særligt vil gennemgå over 
de kommende uger. 
 
For god ordens skyld kan jeg oplyse, at ca. 95% af indholdet i dette brev er skrevet af jeg selv uden indfly-
delse af ”kræfter” på den anden side, og at de resterende 5% er skrevet med indflydelse fra den anden side, 
hvor der undervejs er givet ord eller korte sætninger, som jeg har været enig i indholdet af, og som jeg derfor 
har valgt at nedskrive. Eksempelvis er sidste punktum af første afsnit i dette hovedafsnit (fra ”Beskeden er 
…”) samt sidste halvdel af andet og tredje afsnit skrevet af mig som ”medie”, hvor ”kræfter” på den anden 
side har valgt ordene, som jeg altså således blot har nedskrevet. 
 
Venlig hilsen 
 
Stig Dragholm 
 
Kopi af dette brev er sendt til: 
 
Læge Helle Kjær 
Hørsholm Midtpunkt 14, 1. sal. 
2970 Hørsholm  
 

Sanna Dragholm (søster) 
Gormsvej 2 
2960 Rungsted Kyst 
 

Psykiater Bente Jespersen 
Gl. Hovedgade 6A 
2970 Hørsholm 

Lona Dragholm (mor) 
Lappen 35 
3000 Helsingør 
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Bilag 1 – Uddrag af spirituelle oplevelser fra 2004-2008 
 
Nedenstående er alene et kort uddrag af mine dagsbogsnoter for perioden 2004-2008, som sammenlagt fyl-
der mere end 200 sider, og som min søster er den eneste, der har set i sammenhæng. Nedenstående er ek-
sempler på oplevelser, jeg har haft i perioden, og som jeg har nedskrevet samtidig med eller umiddelbart ef-
ter, at jeg har haft oplevelsen. Alt er nedskrevet så sandfærdigt, som det overhovedet lader sig gøre uden at 
tilføje eller fratrække noget. 
 
Formålet med dette uddrag er at give lægerne m.fl. et indtryk af de oplevelser, jeg har haft i en lidt større 
sammenhæng end blot ved at besvare lægernes enkeltstående spørgsmål, som ofte tager udgangspunkt i 
kendte symptomer på en psykose, og hvor svaret – hvis det er bekræftende – automatisk opfattes som be-
kræftelse på en psykose, idet det er almindeligt i den traditionelle opfattelse, at hvis man siger, at ”man er 
noget specielt”, så er man dømt ”psykotisk” – uden at lægerne gør sig den mindste anstrengelse for at un-
dersøge begivenheder og oplevelser m.v. ud fra et rent og åbent sind. 
 
De efterfølgende eksempler på oplevelser m.v. er således uopfordret givet fra mig til det traditionelle be-
handlersystem for at påvirke dette til at forstå, at hvad de tror, er en psykose, faktisk er noget andet og noget 
meget virkeligt. Ingen læger m.fl. har af egen drift ønsket at modtage nærmere informationer om mine ople-
velser, hvilket forekommer overraskende, når alle læger har fået samme besked, at jeg har nedskrevet man-
ge – langt fra alle – af mine oplevelser, og at oplevelserne skal ses i sammenhæng for at de giver mening. 
 
Før april 2004 
 
Før april 2004 har jeg aldrig troet på andet end den verden, man fysisk oplever, og som man befinder sig i. 
Jeg har været skeptisk af natur, og har som sådan ikke tidligere overhovedet på noget tidspunkt forholdt mig 
til, at der skulle være mere mellem himmel og jord. Jeg har aldrig troet, at jeg havde spirituelle oplevelser, 
men siden 2004 er jeg blevet klar over – og senere fortalt – at mange oplevelser, ja faktisk hele mit liv, har 
været af en sådan karakter, at jeg konstant havde spirituelle oplevelser, men de blev holdt skjult for mig. 
 
Efteråret 2003 
 
Jeg mødte en kvinde, som åbnede følelser i mig, som jeg aldrig havde oplevet før. Det var som om, at hele 
mit følelsesregister ikke bare blev fordoblet, men mange-doblet. Denne kærlighed – som i en periode efter-
følgende blev til ulykkelig kærlighed – blev af den anden side brugt som et middel til at åbne mig. Kærlighe-
den var – og er - helt usædvanlig i forhold til hvad, jeg har oplevet før og efterfølgende. 
 
Når jeg nævner denne kærlighed, oplever jeg, at den af nogen læger bliver brugt som en sandsynlig ”forkla-
ring” på min ”psykose”, som sådan set er rigtig nok bortset fra, at der ikke er tale om en psykose, men om 
spirituelle oplevelser af en særlig karakter.  
 
12.4.2004 – det første syn 
 
En sen aften, hvor jeg havde lagt mig i seng, hørte jeg, at der blev kaldt på mig. En stemme - hverken en 
kvinde eller mand – sagde ”Stig, Stig”, hvorefter jeg så tusindvis af billeder, stærke farver og det skønneste 
lys.  
 
Senere blev der kaldt på mig igen. Denne gang så jeg mig selv stå i en katedral, hvor jeg kiggede op og iagt-
tog, at en kuppel åbnede sig i fire dele, det skønneste lys åbenbarede sig igennem åbningen i kuplen, og i 
lyset så jeg de stærkeste og venligste øjne, man overhovedet kan forestille sig. Øjnene var så kraftige, at de 
på ingen måde kan sammenlignes med de øjne, man normalt ser.  
 
Samtidig rystede jeg over hele kroppen. En uendelig stærk – og overraskende – oplevelse, som jeg aldrig 
har haft før. Den varede 20 minutter, hvorefter jeg måtte afbryde den, fordi den var for stærk.  
 
Den måde, som ”synene” foregår på er sammenlignelige med de ”syn”, man har i drømme. Det er således at 
”drømme” blot med den forskel, at ”drømmen” foregår, mens man er vågen. 
 
April 2004 – marts 2005 
 
Efter begivenheden i april 2004 var jeg i en lang periode usikker på min oplevelse, og jeg vurderede, at der 
var risiko for, at jeg havde mistet forstanden. Jeg forstod den ikke. Jeg har indtil 2004 altid været en person, 
der har søgt forklaringer på alt, og da jeg ikke havde en forklaring, havde jeg vanskeligt ved at forholde mig 
til oplevelsen. 
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I perioden indtil maj 2005 var der forskellige oplevelser af sporadisk karakter, hvor jeg oplevede ”syn” om 
begivenheder, hvoraf nogle tilsyneladende gik i opfyldelse. Jeg var dog langt fra sikker, hvorfor jeg ikke hæf-
tede mig særligt ved oplevelserne. Jeg var mildest talt skeptisk omkring mine egne oplevelser. 
 
Maj 2005 
 
En aften i maj måned 2005, hvor jeg skulle lægge mig til at sove, havde jeg en følelse af, at jeg ikke var ale-
ne, og jeg stillede spørgsmålet ”Hvem er du”? Der blev svaret ”Elias” og der skete ikke yderligere den aften. 
 
12.7.2005 Eksempel på et syn 
 
Jeg ser en orange hat med penne i, som bliver taget ud af hatten. Der skrives på et stykke papir. En barne-
vogn kører ned af trapperne. Et lille barn går ned med en taske. Der er et fyrværkeri. Barnet bliver kastet op i 
vejret. Slikpinde vises. Et par med en pige med fletninger går ned ad gaden. Pigen har en hvid taske. 
 
Blomster åbner sig helt og fuldstændigt. Solen skinner. En giraf løber på marken, svinger med halen og spi-
ser fra de øverste grene. En bi bestøver en blomst. Der skydes mange pile, som alle rammer plet. Jeg ser en 
grå skikkelse igen og igen. Den er der hele tiden. Et hvidt gardin blæses op nedefra og op på en kvindeskik-
kelse. Jeg ser mig selv som dreng i cowboy udstyr. Jeg kravler op på hesten og ridder. Den lille dreng er nu 
blevet voksen. Hesten vrinsker. 
 
Efterskrift oktober 2008: 
 
Den ”orange hat” står for ”kilden” (= kilden til ”alt”) og ”stor visdom”, ”penne” er et skriveredskab, og der skal 
altså nedskrives visdom direkte fra ”kilden”. ”Blomster” betyder uendelig kærlighed, solen er et symbol på det 
”gode”. 
 
August 2005 – ophold på Arthur Findlay College, Stansted, London 
 
Om The Arthur Findlay College 
 
The Worlds Foremost College for the Advancement of Spiritualism and Psychic Sciences. 
 
Link: http://www.arthurfindlaycollege.org/ 
 

 
 
Meget kort uddrag af sitting med mediet Mike Hunter 
 
“I will give you a little bit of knowledge about the future, but not too much or an indication, let me just say this, 
this soul that came through this priest – I was so surprised to see him – it is very quiet, but there is a pro-
found faith with him, but there is just no question and that is what you will have, ok, you have got a lovely 
voyage to do, but remember I have mentioned teaching.” 
 
Mike modtog beskeder fra en katolsk præst fra ”den anden side” – hvor usandsynligt det end må lyde for 
folk, der ikke tror på eller interesserer sig for denne slags – og den katolske præst nævnte “teaching” som 
min fremtidige gerning – hvilket efterfølgende blev bekræftet af andre medier i februar 2006, og som jeg i 
denne periode selv dagligt modtog ”syn” om, hvor jeg så mig selv stå ved en tavle. 
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August-september 2005 
 
Vi er 4-5 fra kurset i Stansted, som er begyndt at mødes en gang om ugen socialt samt til meditation.  
 
I perioden august-september 2005 ved disse aftener, så jeg de smukkeste syn, hvoraf mange af dem viste 
”himlens porte”, som åbnede sig i de smukkeste farver og mønstre, man kan forestille sig. Jeg skrev ikke 
disse oplevelser ned. 
 
31.10.2005 – Kort sitting hos Billy Cook, underviser på Arthur Findlay College og medium 
 
Om Billy Cook 
 
Link: http://www.billycook.co.uk/ 
 
Kort uddrag 
 
I would say that I am seeing you in front of a computer for some reason and I know that you do design or 
whatever it may be  
 
Stig: : No 
 
But you can do, cant you (I am not sure), I do because I am telling you, but it may not be what it seems to 
do design on computer, it will be to you “design of life” 
 
Her modtager Billy Cook altså den besked fra ”den anden side”, at det jeg skal skrive om, omhandler “livets 
design”. 
 
3.11.2005 Drøm 
 
Jeg havde en klar drøm, hvor jeg kun fik skrevet få noter.  
 
Jeg var ude at se på en bil sammen med min mors mand og en anden person. ”Everybody is looking” blev 
der sagt. Jeg sagde, at ”bilen har fået en ny motor – og motoren er mig”. Der blev sagt:  ”You are going to 
write a philosofical book for Yantas”.  
 
17.11.2005 - syn 
 
På en perron på en togstation gives en brun sæk med et rødt bånd om fra en hånd til hånden på en person, 
der står på en godsvogn. Sækken modtages og der holdes fast i den. Toget starter med at køre, en bog bli-
ver læst, den røde sløjfe om den brune sæk åbnes, der er et rullet papirdokument inde i sækken, dokumen-
tet har også en rød sløjfe om sig. 
 
Klokken viser 8.15, 8.20, 8.30, uret går langsomt, men sikkert den rigtige retning. Uret går videre i baggrun-
den, imens der spilles fodbold af spillere i hvide strømper, blå bukser og rød/hvid trøje. En mand dribler, han 
er mørkhåret og har skæg. En hånd med en skyder, der er vendt forkert, vises. Skyderen vendes rigtigt og 
bliver til et gevær, der bliver hængt op derhjemme på en krog på væggen. Et stinkdyr vises og det hænger 
sammen med geværet, der hænger på krogen derhjemme. Og det hænger også sammen med fodbold. Der 
spilles en sørgelig melodi på en kontrabas. En person i krigsuniform og kasket vises, personen kunne minde 
om Elvis Presley. Det er en flot mand, kasket. Uret går, der spilles klaver på de hvide tangenter. En kort bly-
ant vises.  
 
Efterskrift oktober 2008: 
 
Toget er symbol for ”det spirituelle”, sækken indeholder historien, der skal fortælles. Personen på godsvog-
nen er jeg selv. Fodbold er et afgørende symbol, som jeg har fået vist hele livet (indtil 2004 ganske ofte i 
drømme som en kendt fodboldspiller på det danske landshold). Det handler om at ”score”, hvilket symbolsk 
betyder, at have et rent hjerte i forhold til begivenheder, som vil ske i år 2012. Skyderen er symbolet på  
”mørke”, som hænger sammen med ”fodbold” og den sørgelige melodi således, at det betyder liv, som kan 
gå tabt. Personen i uniform er ikke Elvis, det er jeg selv. 
 
22.11.2005 - syn 
 
Jeg ser en halskæde med et kors, hvor Jesus lider. Korset sættes i jorden. En bog vises, siderne bladrer.  
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Jeg ser en lærer stå ved tavlen. Ser mine forældre blive gift. Et sværd åbner en kiste, hvorefter den smukke-
ste vej mod lyset vises. Korset vises igen og igen, jeg skal gå mod korset, følge vejen. Et snoet reb, som går 
hele vejen op i lyset, op til engleriget, vises. 
 
4.12.2005 - syn 
 
Sværdet og dets skarpe blad vises i et skinnende lys. Korset vises op mod himlen, hvorfra arme rækkes ned 
og løfter mig op igennem skyerne. Et roterende swastika vises. En blyant skriver. Korset er i jorden. Det ta-
ges op og bliver til et sværd. Sværdet bruges til at befri Jesus fra korset. Kisten åbnes. En vej med kors på 
begge sider vises, vejen fører mod lyset. 
 
Store menneskemængder strækker sig ud mod korset/lyset. Jesus vises på korset med armene udstrakte. 
Røde roser. Nøgler til himlen, som åbner porten til lyset. Et sort kors, som bliver lyst op af lyset og som grad-
vist bliver hvidt. Ser swastika og en indisk guru. Som om at det åndelige kommer fra guruen. USA’s flag hej-
ses ned af flagstangen. 
 
14.12.2005 - syn 
 
Koste fejer. Jeg ligger i et hul i jorden og ser op og ser op på trækroner rundt omkring og op i himlen. Jeg ser 
mennesker, der kigger ned på mig. Der spilles fodbold. ”The gunners” bliver der sagt, kælenavnet for klub-
ben Arsenal fra England. Jeg ser kanoner, en katolsk præst og et bordeaux lærred, der åbner sig. Det er en 
kroningsproces. 
 
18.12.2005 – syn (redigeret) 
 
Bøger læses, der skrives på et stykke papir. Jeg hives op igennem et rundt, sort hul op i himlen. (linie slet-
tet). Fleur-de-lys bliver vist og der bliver sagt ”Sværdet er universet”. Jeg bliver vist de mest fantastiske møn-
stre/symboler, som kun vises kort og som er umulige at gengive, men smukke var de. Rumskibet, som rock-
gruppen Electric Light Orchestra har som logo, vises, jeg ser det flyve rundt i rummet. Det norske flag og 
kors er overalt sammen med farverne blå, rød og hvid efterfulgt af farverne bordeaux og orange. (linie slet-
tet). Korset vises med lys bagved og kisten vises med lys omkring. 
 
Korset falder ned på det norske flag, der er fodspor på flaget, som vises igennem et forstørrelsesglas. Der er 
en uendelighed af mennesker. Midt i mængden er en kvinde klædt i sort, som bærer på sin søn. Sværdet 
svinges. En ”skummel” person i sort løber op på tilskuerrækkerne i en sportshal. Sværdet svinger ud efter 
det mørke. Sværdet er helt lyst og holdes op – det har samme farve som ”lyset”. Toge vises i glimt igennem 
tunneller. Undervejs imellem alle billeder vises kraftige flammer. 
 
21.12.2005 - syn 
 
Korset frigives fra halskæden. En adventskrans på et hoved bliver til en kongekrone. Et brudepar går op ad 
kirkegulvet. Bruden har et utroligt langt hvidt slør. En katolsk præst læser af en lille sort bog, som om at præ-
sten er Pave Johannes Paul. Jeg ser heste, uniformer, mennesker i røde/orange dragter med lanser, som 
jeg forbinder med Vatikanet. 
 
En stol sættes frem. Der søges efter en plade blandt LP’er i en kasse. Elvis bliver taget frem, men det er 
Beatles’ ”Love me do”, som bliver spillet. 
 
Jeg har bare tæer, bukserne er hevet lidt op. Jeg sopper i vandet. Det er saligt vand og lyset strømmer igen-
nem min krop.  
 
Senere på dagen ser jeg, at en halskæde med et kors tages af og afleveres. Jeg tager det på. Senere ser 
jeg et fuldstændigt hvidt sværd. Der bliver skrevet med en pen på et stykke papir, som om at det er sværdet, 
der bliver til en bog. 
 
24.12.2005 – syn  
 
Et barn fødes. Barnet holdes op, der er et hvidt flag med en udfyldt cirkel i midten. En folkemængde klapper. 
Et kors vises, hvor det brænder ud af venstre og højre side. Der bliver spillet violin og blokfløjte. Jeg ser Tin-
tin og Terry i baggrunden. Korset med Jesus oppe i himlen vises, Jesus frigives af korset og falder hurtigt 
ned. Et baseballtræ rammer bolden. Et kæmpemæssigt stort hjerte med en gennemsigtig kontur vises i hele 



Stig Dragholm – Rungstedvej 4 – 2970 Hørsholm 
Tlf.: 45 76 99 11 – Mobil: 23 74 23 58 – Mail: sd2970@forum.dk 

 

 Side 31 

synsfeltet, som om at det rækkes videre som en julegave fra en person til en anden. Et lykkehjul med guld 
og glitter drejer hurtigt rundt.  
 
Jeg ser igen Jesus blive frigivet af korset, og en blyant på et stykke papir. Barnet er helt i hvidt og ligger i 
krybben. Et piskeris. Der lægges bjælker ovenpå det vandrette i korset og bjælkerne ryger ned bagved og 
bliver grebet. Der bliver stødt med morter i kværnen. En hammer vises.  
 
Jeg ser en kæmpemæssig træstamme gå op igennem skyerne i himlen – flyvende ”væsener” kommer ned – 
det engelske flag vises. Krybben vises – den er hvid og flettet med et hvidt stof rundt om, som bevæger 
krybben frem og tilbage.  
 
En gang i kirken – i retning på vej ud – vises, der står mennesker i sort på hver side af gangen, jeg ser over-
siden af en hånd med en indgravering. En person med slips kommer med en stor gennemsigtig plasticpose, 
og åbner den. Der er klingende mønt og sedler i. Der bliver ringet med klokken, en ballon i alle farver sendes 
op.  
 
En bagerulle rulles ind i hvad der synes at være en uendelighed af aviser. Der bliver spillet på violiner lige så 
langt øjet rækker. Korset vises igen, nu sammen med sejsfanen. En tandbørste med tandpasta flyver i luften 
– ned i arkivskuffer og ud igen. Engle flyver i alle retninger i himlen. Kirkespir vises (ligner kirkespir fra traditi-
onelle russiske kirker), der spilles trompet og trombone, og et reb der går helt op i himlen.  
 
Et sejlskib på havet lyses helt op af solen. Det er stort, har to master, hvor sejsfanen hænger øverst i en af 
masterne. En lysende ring på lillefingeren. Korset vises og lægges ned på sejsfanen. Igen og igen. Hvad der 
ligner en vandslange, som er rullet sammen, åbnes på samme måde som når en blæksprutte åbner sine ar-
me.  
 
Der spilles trompet i et jazzband, og trompeterne løftes helt op i vejret, mens der spilles på dem. Der læses i 
en bog, vises hængemapper i en arkivskuffe, som er røde og grønne. Et kæmpe stempel med en stjerne i 
bunden, vendes rundt, en gammel mand kigger op på himlen – og der er én kæmpe lysende stjerne. En lærd 
mand fra gammel tid – i silhuet – med en karakteristisk universitetshat på vises. Hatten er sort og har en 
orange dup øverst. Der bliver stemplet og skrevet på arkivsagerne, og de spredes med et stort lys over hele 
verden.  
 
Et hvidt håndklæde er anbragt på hovedet af en mand, der ligger ned. Håndklædet fjernes fra ansigtet. Der 
spilles blokfløjte og en sort kat flygter. Ned af rebet fra himlen kommer krigere med skjolde og sværd, og der 
vises et kæmpemæssigt lysglimt. Underarme vaskes, cigaretter slukkes. Der spilles fodbold. Målmanden 
sætter sine arme fra stolpe til stolpe og kommer til at være et kors.  
 
Kæmpelyskegler fra himlen lyser ned på jorden – én person fra hæren (som ligner Uncle Sam) peger direkte 
mod mig og siger, ”You”. Det norske flag og en båd vises. En pil skydes mod en træstamme. Casinoet dre-
jer, en økse tages frem. Den er halvt rød, halvt metal. Skibet går ned. Korset hænger på halsen – skjorten 
åbnes, ud flyver gamle krigsfly fra 1. verdenskrig.  
 
En blå/purpur farve vises, en lyskegle fra en projektør viser et trekantsymbol, som er sort øverst og hvidt ne-
derst). Jeg fornemmer Johannes Paul, og en port, der åbnes af vagter. En guldkrans svæver i luften. En 
vægt vises, flyet ligeså og en hvid fugl, som kunne være en due, vises også. En faldskærm daler ned fra 
himlen med noget i. Den åbnes og der vises et billede af en løbende og aggressiv elefant. Korset vises og 
forandres til en blyant, der skriver ned.  
 
Folk er på bjergbestigning op af korset – på den ene side er der en hvid kat og på den anden side en sort 
kat. Der er flammer og sort røg – og en ventilator, der drejer rundt. Det norske flag hejses ned af flagstan-
gen, en krop rulles ind i det sammen med det danske flag, båden fra København i Danmark til Oslo i Norge 
vises. Der bliver drukket af guldglas. Hvide liljer vises. Korsets vandrette linje: Der er sort til den ene side og 
hvidt til den anden. Der står et hvidt kors oppe på et bjerg, som ligner det kendte bjerg i Rio de Janeiro, og 
der er sort røg nedenunder.  
 
En storby vises med hvad der ligner fly mod højhuse, ser det norske flag, et tæppe, der tages op af flere 
personer i hver ende, det strækkes og strækkes og bliver længere og længere, indtil personerne i den ene 
ende falder. To kæmpekors vises, et hvidt og et sort. Et skakbræt vises, nogle af brikkerne fejes ud over si-
den. Meget kraftige flammer vises, de er dybe orange/røde inderst og mere og mere gule udad. Et sort kors 
med slanger rundt om befinder sig i flammerne. Der sættes et stort sort kryds. 
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Et halssmykke vises igen og igen, jeg ser båndet men ikke selve smykket, men fornemmer, at det er en 
stjerne. Det hvide kors – der males en stor hvid cirkel rundt om - og det stiger til vejs, op i himlen. Norges 
flag vises samtidig og sejsfanen. Som om at det er et overflødighedshorn. Ser igen en slange – og hvide 
træer til venstre og sorte træer til højre. Halssmykket vises igen – ser brudeparret i kirken. Der drikkes 
Champagne. Der vises tegn på himlen. Der vises (set ovenfra) en uendelighed af mennesker i hvidt – og 
glimtende diamanter. En stjerne på himlen vises. Viskere, som fjerner skidt fra forruden, bevæger sig mod 
stjernen. I Norge. Der vises glasbure med mennesker inde i kirken. Burene kører op og ned, som en eleva-
tor, der kører op i et guldspir, som ligner spiret på Vor Frelser Kirke i København, hvor der også er et tæppe 
snoet rundt omkring. ”You” bliver der sagt klart, og sværdet trækkes. Jeg ser en pyramide ovenfra og fra si-
den. Der er en sort og en hvid, og jeg fornemmer Tintin i baggrunden, og flere gange Johannes Paul om 
mig. En stor mund med tungen hængende ud vises. En ridder med en bourdeax kappe kommer ud af mun-
den. Han har hånden ved sværdet og rutscher ned af tungen.  
 
Barnet døbes med vand på hovedet. 
  
Senere samme dag: 
  
En redningsbåd kommer ind til land, og det danske og det norske flag vises. Der er en hvid dør med et guld-
håndtag. Jeg åbner døren, tager guldnøglen ud af nøglehullet og med ind. Der er lys bag døren.  
 
Jeg ser de smukkeste motiver og skønneste mønstre, som om at det er mønstre i kornmarker, men endnu 
flottere og betydeligt mere detaljerede. Udspringere springer ud til alle sider og ned i vandet. Der er én i mid-
ten, som springer meget højere end de andre. To skibe støder sammen.     
 
 
I løbet af dagen begynder min mobiltelefon at ringe konstant med en tone, som der ikke findes på mobiltele-
fonen. Jeg ved, at det er specielt og anderledes, for den bliver blot ved med en konstant ringen. Jeg ringer til 
mor, så hun kan høre tonen, og jeg ringer bagefter til far, så han også kan høre tonen, og jeg siger til dem 
begge, at jeg beder dem huske dette. Tonen fortsætter i ca. et par timer indtil batteriet er afladet. 
 
4.1.2006 Drøm (ét eksempel ud af mange) 
 
Alle på jorden får at vide, at de skal ned til stranden kl. 13.00. Der vil ske en demonstration fra gud. Der bli-
ver ikke sagt hvad, der demonstreres, men det virker klart, at det er en demonstration på guds eksistens og 
magt, og at det er en forløber for hvad, der kommer senere – vistnok et halvt år efter - som menneskeheden 
skal forberede sig til. Formålet med demonstrationen er at få folk til at tro og at de får rimelig god tid til at for-
berede sig. 
 
Jeg er sammen med mange mennesker. Vi har allerede tidligere gået tur nede ved stranden, så jeg ved, at 
der er en klint på måske 10 eller 20 meter på et stykke af stranden. Der er så mange mennesker, der skal 
ned af klinten, at hver gruppe af mennesker får at vide præcist på hvilken del af stranden de skal være på. 
 
Jeg er helt rolig, og det virker alle øvrige mennesker også til at være – selvom jeg føler mig mere rolig og 
forberedt end dem. Jeg forbereder turen ned til stranden. Jeg tager en pose med og kommer papir og blyant 
og også andre ting med. 
 
Vi taler om i vores gruppe, at de høje mennesker skal stå der, hvor der er en klint på stranden. Vi går i fælles 
front til stranden. Det starter kl. 13 præcist. Det er en varm sommerdag. På vej ud fra det sted hvor vi er – 
det minder mest af alt om en sommerlejr og at det er gode kammerater, som jeg er sammen med + Johan-
nes Møllehave, som også er der - vil jeg ringe til min mor og til min tidligere kæreste Camilla, for at sige, at 
jeg elsker dem, men det er umuligt at komme igennem – ikke fordi, at der er mange der ringer lige nu, som 
jeg tror, men fordi ”signalet” fra gud allerede er begyndt at komme, og det virker forstyrrende på mobiltelefo-
ner. En gammel klassekammerat taler om, at han har en kode til sin mobiltelefon, som åbenbart kan få den 
til at fungere, men han kan ikke finde sit password kort husker. Han prøver at downloade et nyt password, 
men det ser ikke ud til at lykkes. 
 
Da vi kommer til skrænten på stranden, kravler vi ned af en stige, helt ned til stranden. Vi er der i god tid. Så 
god tid, at vi har tid til at sole os, og der er madrasser vi kan ligge på. Vi var tre, der kom sammen, og der 
ligger allerede mange af mine kammerater og soler sig. Jeg er uopmærksom et kort øjeblik, og så er de to, 
jeg var sammen med, der ikke længere. Jeg gik rundt mellem madrasserne, og følte, at jeg kendte personer-
ne, men de to jeg ledte efter, kunne jeg ikke finde. Det bruger jeg noget tid på, og lige pludselig er der kun 
kort tid til klokken er 13.00, så alle fjerner sig fra solområdet og bevæger sig et lille stykke ned af stranden. 
Der ser ud til at være et halvtag af en slags, hvor man kan kravle op, og det virker som det rigtige sted at væ-
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re. Jeg har mit kamera med, og det er i orden at tage billeder, bliver der sagt til alle, men opløsningen er kun 
1/3 af normalt. Billeder med almindelig opløsning, som bliver taget til lejligheden, kan købes bagefter.  
 
Der står en del mennesker rundt om mig, og jeg ser, at Johannes Møllehave står tæt på mig. Han har en helt 
særlig, koordinerende rolle i hele dette arrangement – han er en mand sendt af gud. Der bliver sagt, at der er 
et ”særligt stof”, som bagefter kan købes hos ham. Det fås i små beholdere med låg på (som om, at det er en 
beholder med creme) – og navnet Johannes Møllehave står på. Der bliver ikke sagt, hvad det skal bruges til, 
men det er noget, som vi alle har brug for. Jeg husker, at jeg taler med en bagefter, og at vi laver lidt grin 
med, at det garanteret er for, at Johannes Møllehave kan tjene en masse gode penge, men vi ved begge 
godt, at det ikke har noget med det at gøre. Jeg tager kameraet op og hans ansigt fylder hele billedet. Han 
har et stort sort hår og sort skæg. Jeg tager billedet. Han ser ikke, at billedet bliver taget. Så kommer der en 
kvinde, som virker lidt distræt i sit udtryk. Jeg tilbyder at tage et billede af hende og Johannes Møllehave. 
Jeg tager billedet, begge smiler til mig. Jeg siger, at hvis hun bagefter vil have billedet, så må hun og hendes 
mand – som også står der – give mig deres e-mail adresse, før demonstrationen er forbi. Jeg tager billedet, 
og så vågner jeg af drømmen. Jeg ser ikke demonstrationen starte.  
 
Efterskrift oktober 2008: 
 
Symbolet ”telefon” betyder, at når telefonen er åben, så er der en direkte linie igennem til ”den anden side”. 
 
Det, at tage et billede betyder, at man bliver ”optaget”, det vil sige at man bliver ”godkendt” til et fortsat liv ik-
ke blot efter dette men et fortsat liv i al uendelighed. 
 
Johannes Møllehave er symbolet på en mand, der er så god, at den kærlighed han udstråler, er den reneste, 
der findes, og at den gives til menneskeheden. 
 
6.2.06 - Privat sitting med Paul Jacobs på The Arthur Findlay College i Stansted, London 
 
Om Paul Jacobs: 
 
http://www.paul-jacobs.com/ 
 
http://www.mefeedia.com/entry/claircast-59-medium-paul-jacobs/6957073/ 
 
Dette link fører til en lydfil med det internationalt kendte medie Paul Jacobs, der underviser på Stansted Hall. 
Paul har startet sin egen spirituelle skole "House of Spirit" i Hannover, han afholder workshops og giver pri-
vate sittings rundt om i Europa. Hans lærer og mentor var Gordon Higginson , et af verdens dygtigste medi-
er. Paul taler om og giver svar på følgende: Hvad skal der til for at blive et dygtigt medie? Hvordan udvikler 
man sine evner? Hvorfor er grounding og disciplin så vigtig? Hvordan ved man hvilket medie man skal gå til, 
og om de er gode nok? Hvad er forskellen mellem sjæl og ånd? Kan man tale med en afdød selvom de er 
døde for nylig? Hvordan og på hvilke måder kommunikerer den Åndelige verden til os? Hør hvordan Paul kom i 
gang med at arbejde som et medie. 
 
Kort uddrag af min sitting med Paul Jacobs 
 
I feel I want to go in two ways: 
 
One, I feel I may be talking more towards the future, where there is a teaching quality with you, I don’t 
know if you have manifested before now, but if you haven’t I know that the potential quality is there and you 
must also recognise and feel that yourself, and I know that has got to come into being. It doesn’t mean you 
got to be a school teacher, but it is teaching and training people. But not just in the material sense but also 
in a spiritual sense as well, because you have got the mind for that, you have got the communication 
skills, but also I just wanted to ask here, are you also ..anything to do with inspiration speaking or trance is 
concerned? 
 
Uklart svar.. 
 
I very much want to look there, not just trance speaking, but also where trance healing is concerned. I 
would start looking a little bit more at trance healing, it is not trance healing as such but going into the pas-
sive stage of healing because it will help - besides the ability of the gifts of what we can do with that, it will 
also help you with your other developments as well. It has a knock on effect. 
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(Tilføjelse november 2008: Trance speaking betyder blot, at når man taler, så er det ikke en selv, men faktisk 
“den anden side” som taler direkte igennem min mund. Denne udvikling kom til mig i begrænset form fra 
marts 2006. Trance healing betyder, at man ved hjælp af kræfter fra den anden side ”helbreder” folk for de-
res sygdomme på en måde, som endnu ikke er set før af andre.) 
 
Senere: 
 
I definitely got the speaking, moving into another, I don’t like the word trance - it is what we call overshad-
owing. It is the spirit world where there is older powers than yours, but it is not necessary to have the total 
unconsciousness state of trance. 
 
(Tilføjelse november 2008: Overshadowing betyder, at man ved hjælp af kræfter fra den anden side får sig 
en “overskygning”, som ingen umiddelbart kan se, men som kan høres på den made, at når denne del slår 
igennem – som endnu ikke er sket for alvor – så vil folk kunne forstå ud fra det, der siges, at en enkelt mand 
ikke kan udtale sig sådan, uden at der er en anden ”person” ind over, som bringer denne viden og forstand). 
 
- Can you see anything about religious messages? 
 
Well, basically this is why I am saying about the philosophical part, using philosophy, religion really is just 
man-made organisations, I would rather use philosophy and spirituality, it is speaking and teaching of known 
subjects, can you understand that? 
 
- Yes. 
 
That is what I want, that is where your force will be. Part of your own mind and also the spirit world bringing 
understanding and knowledge with it as well. 
 
Senere: 
 
As I am talking I am aware here of a buddist munk, but I wouldn’t be surprised if it is not what we call the or-
todox munk as well - and again, they both want to work with you in this passive stage, definitely the buddist 
munk would also have been a teacher, so he wants to bring knowledge to you, but the ortodox munk - I 
feel when he was here he would have been like somebody who would have done writing himself. … in a reli-
gious sense, he speaks of philosophy, bring understanding of philosophy, spirituality, helping people in that 
way.  
 
7.2.2006 ”Souljourney” med Janet Parker (kort uddrag) 
 
Efter anbefaling fra Paul Jacobs er jeg til en sitting med Janet Parker. Det er en særlig ”Soul journey”, som 
Janet kun tilbyder få mennesker, da den er meget bevægende følelsesmæssigt både for modtageren og for 
Janet selv. Og det var netop det, det var – en meget bevægende oplevelse, som symbolsk går ind i min sjæl. 
 
Om Janet Parker 
 
http://www.janetparker.co.uk 
 
http://www.janetparker.co.uk/movie.htm 
 
Kort uddrag fra sitting 
 
How I normally work when I do a soul journey I very often have to work with a colour first and I know that you 
are in dark colours but I am actually going to use the yellow colour to begin with, because yellow suggest to 
me the knowledge of mind, it suggest teaching, it suggest all that is of wanting to to know more, research … 
 
Senere: 
 
… It is as if now the place totally changes and here am I, I am OK for the great stone opening of the Pyra-
mid, and there are the many copper jugs, many, many big jugs, great vases, Papyrus, and they are wrapped 
around, and here are all the people and they are preparing Papyrus, the knowledge, the knowledge, the 
knowledge, and they are putting it in the vases. They are sealed with red cork, this is the knowledge, and 
it has to be stored, it is almost as if we must not let the air in, it must not be destroyed, because one day 
these words will be taught, these words will be spoken and read to many. But the papyrus is in cop-
per no longer, it is almost as if we go into your soul and it is a little bit looking at a grail, a little bit like 
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seeing a lot of dots and raised images and that we read in a very strange way, almost without fingertips and 
then it will give us knowledge, because this is not straight forward. To read this and access this you have to 
have the key and at this point in your life you now have the key. Because the knowledge is coming forward 
more and more and it is almost as if your whole life has been spent in research in some way of trying to un-
derstand all that is, and more questions and answers, and yet the answers are simply within you. And 
were you to look at the simple truth that you hold, it almost is like a burden of responsibility: “Could it be I, 
could it be I that know all this, surely not because whom am I, I am just some mere mortal” … 
 
Senere: 
 
You have come into this world to be the fond of knowledge in certain ways, you are a teacher and 
never question, just be as you are. Three years from now you will find your life will be totally different 
and you will be proud. You will actually like who you are. 
 
Tilføjelse november 2008: Dette var en særdeles bevægende oplevelse for mig. Ikke alene bekræfter Janet 
min fremtidige rolle som ”teacher/lærer”, hun forklarer også, at en dag vil ”disse ord blive talt om og læst af 
mange”. Tidsmæssigt fortalte hun, at dette ville begynde om 3 år fra februar 2006 – altså et tidspunkt, som 
nærmer sig, hvoraf følger, at de oplevelser, som jeg selv har – og som kun i meget begrænset omfang er 
omtalt i dette uddrag – ikke alene matcher Janet’s ord, men som yderligere udbygger historien med geografi: 
Norge og meget andet. Tidspunktet er altså tæt på at indfinde sig. 
 
14.3.2006 nedskrevet direkte tale 
 
På dette tidspunkt blev der yderligere åbnet for mine sanse evner, idet jeg fik evnen til direkte kommunikati-
on med den anden side. Der blev i dagene fra den 9. marts til den 16. marts givet beskeder, som fylder 5 si-
der, hvoraf det følgende blot er et enkelt og meget kort eksempel på en del af en større “tale” – som derfor 
ikke repræsenterer hele budskabet – men som kun er en lille “appetizer”: 
 
“I want to say to all people on earth that independent thoughts are a universal rule for everybody to have. 
This is what has been given to you as a right of birth. But I also want to say to you that with independent 
thoughts come a big responsibility and that is to be honest in your soul and to always threat your neighbours 
with love and care. This is equally as much a universal rule and it is within this rule that people on earth will 
have to improve. This is going to be done in this lifetime because it is in this lifetime only that you will have 
the chance and possibility to improve.” 
 
23.5.2006 – Meditationsaften med tre veninder 
 
Første gang, der siges noget ”seriøst” på de faste meditationsaftener, vi havde 1-1½ år fra 2005: 
 
”Velkommen til jer alle. 
 
Jeg ønsker jer held og lykke med jeres rejse ind i det forjættede land, for dertil er I på vej. I har alle en særlig 
evne til at skabe kontakt til det forjættede land, for dersom I måtte ønske det vil I kunne komme til det forjæt-
tede land og åben for hvad I måtte ønske jer. For livet er ikke lutter lagkage. 
 
Dette forjættede land vil give jer indsigt i forhold, som vedrører livets opstanden. Der var engang et eventyr 
om et folk, og dette folk blev beskrevet i historiebøgerne som folket fra Guds eget land. Dette er imidlertid 
ikke korrekt, for der har aldrig været alene et folk, som repræsenterer Gud. Hvorom alting er, så repræsente-
rer alle folk én Gud og denne Gud er den samme Gud uanset trosretning. Når der siges så meget sludder og 
vrøvl, så skyldes det menneskets egen fri vilje til at opdigte historier, som der ikke er belæg for. Dette var af-
slutningen.” 
 
Ca. medio 2006 
 
Efter at have mødt Pia Althea-Hansen på kurset på Arthur Findlay College og set de ”guide tegninger”, som 
hun har tegnet, blev jeg inspireret til at få tegnet min ”guide”. 
 
Om Pia Althea-Hansen og guidetegninger: 
 
http://www.altheahansen.dk/t2w_223.asp 
 
Pia beskriver guidetegninger således: 
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Under en clairvoyance kan jeg altid bede guiden om at være til stede, guiden kan være en mand eller en 
kvinde, der findes flere forskellige guider, nogle hjælper til i korte perioder, når deres opgave er tilendebragt 
forlader de scenen og andre kommer så til med de opgaver som det pålægges dem at fuldføre. 

Guidens arbejde handler altid om dig som person, der kan være tale om forskellige sider af dig som er mere 
eller mindre skjult for andre og det kan være disse karaktertræk som kendetegner din guide, guiden får så 
disse sider mere eller mindre frem i dig. 

Når jeg har guidekontakt er det altid med den guide der følger dig gennem hele livet, guiden fortæller mig 
hvad der er din livsopgave og dette budskab overbringer jeg til dig. 

Guider er  meget samarbejdsvillige og stiller gerne op så jeg kan udfører en tegning af dem til dig. Der følger 
også et budskab med til dig og disse budskaber er meget personlige og kan ikke bruges af andre. 

Da jeg har en god visuel hukommelse kan jeg affotografere guiden sådan som guiden ønsker at fremstå for 
at du skal få mest mulig gavn og glæde af din tegning. 

Min ”guide” tegning 
 
Til højre fremgår Pias tegning af én af mine ”guider” (Pia har haft kontakt til flere af mine ”guider” – blandt 
andet også en indenfor filosofi kendt ”franskmand” og en tilsvarende kendt egyptisk kvinde fra ”gammel” tid 
m.fl.), men det er indtil nu kun blevet til én tegning. 
 
Budskabet var i sommeren 2006, som Pia skrev på bagsiden 
af tegningen, som følger: 
 
”Du skal drikke af kilden – fiktiv viden – spirituelt – for at blive 
renset (klar)”. 
 
Dette budskab blev givet mig i en sådan situation, at jeg måt-
te forlade ”det almindelige liv” for at blive gjort parat til min 
fremtidige opgave. Der var kun én måde, dette kunne ske 
på, og det var ved hjælp af ”kilden” – drikke af denne, hvilket 
ville sige, at påføre mig ekstreme smerter og lidelser i en pe-
riode, som også skulle symbolisere det, som andre vil sige er 
”usandt”, nemlig at forudsætningen for, at jeg kan udføre mit 
fremtidige hverv som ”lærer” er, at jeg først skulle gennemgå 
disse pinsler, og herefter ville jeg blive gjort parat. 
 
Guidetegningen forestiller én af flere ”repræsentanter” på 
den anden side – nemlig Jeanne D’arc, som fik som opgave 
at ”hjælpe” mig igennem denne så svære periode i mit liv. 
Hun symboliserer selv det modsatte – nemlig renhed – og 
hun deltog kun i denne opgave med pinslerne for hermed at 
gøre mig ”parat” til resten af livet, som omhandler det ”rene”, 
at gøre godt og kun godt i forhold til andre mennesker. 
Sværdet symboliserer som det ofte gør også i andre steder af verden et ”fuldt hus” og hermed menes, at et 
fuldt hus udgøres af alle stammer og indbyggere og ikke blot dette, men også alt fysisk materie og hermed 
altså blot et symbol på universet. Og den hvide hest er ikke påført tegningen som et symbol som sådan, men 
denne hest udtrykker altså det håb, som næres til jordens befolkning, nemlig at gøre sig i stand til en særlig 
festaften en dag om ikke så lang tid … 
 
Sommer 2006 og frem til foråret 2008 – skrevet 1.11.2008 
 
Det er i denne periode, at den ”onde skole” som et skuespil overtager mit liv i den grad, at det i perioder er 
uudholdeligt hvert eneste sekund, men jeg bevarer kontakten til den allernærmeste familie, passer mit arbej-
de, men mister i denne periode kontakten til min far og de fleste venner. 
 
Når jeg skriver ”skuespil”, så er det fordi, at jeg vidste, at det var et skuespil ved at jeg i en periode over flere 
uger blev vist virkelige skuespillere – Mads Mikkelsen og mange andre både danske og udenlandske – og 
teatre, hvor publikum satte sig og forestillinger startede m.v.  
 
Selvom jeg vidste, at det var et skuespil og hvem der fra den anden side udførte skuespillet, så gjorde det 
det ikke mere udholdeligt. Det var en særdeles rædselsfuld periode, som jeg ikke ønsker andre at prøve. 



Stig Dragholm – Rungstedvej 4 – 2970 Hørsholm 
Tlf.: 45 76 99 11 – Mobil: 23 74 23 58 – Mail: sd2970@forum.dk 

 

 Side 37 

 
Der blev ”skreget” ind i mit hoved konstant og hele tiden – både når jeg var alene og sammen med andre. 
Fornærmelser, som overstiger alt man kan forestille sig. Forkerte historier om alting. Når jeg læste avisen 
f.eks., skete det oftest, at der blev fortalt ord m.v., som kom længere nede i artiklen. Fysiske smerter blev 
mig påført overalt i kroppen som stik og stød af varierende styrke fra en lille ”kilden” til den voldsomste smer-
te, man kan forestille sig, så man ligger fuldstændigt sammenkrøbet i smerte. 
 
Den dårlige nattesøvn og den onde skole er fortsat i hele perioden, men særligt fra et tidspunkt i foråret 
2008, begyndte jeg at forstå ”koden” bedre og bedre, hvilket vil sige, hvordan den onde skole kunne besej-
res, og det kunne den ved at være ”god mod andre” og ved at være aktiv fra morgen til aften. 
 
Det korte af det lange er, at den mørke skole nu er ved at være afsluttet, hvilket igennem nogle uger nu 
blandt andet har været vist ved at skuespillerne siger farvel, at publikum rejser sig og går ud af teatret, ved at 
der spilles en kendt sang med Shubidua med linien ”Når en skuespiller dør” og mange, mange andre symbo-
ler – for eksempel at jeg nu kører over målstregen i en bjergetape i Tour de France, at jeg vinder på point ef-
ter 15 omgange i en boksekamp m.v. 
 
Skuespillet slutter altså i denne periode, som fortsat varer resten af året, indtil ”det lyse” slår fuldstændigt 
igennem. 
 
Det sidste skuespil er nu det skuespil, som kører mellem jeg, familien og lægerne m.fl. på psykiatrisk syge-
hus, hvor meningen er, at når det lyse slår igennem, at folk vil forstå, hvem jeg er og hvad formålet med det-
te ”skuespil” i virkeligheden er, hvilket endnu ikke er fortalt og som først vil blive fortalt senere. 
 
24.11.2008 – kort besked fra ”den anden side” til modtagerne af dette brev 
 
”Ja, her siger vi alle otte, som er repræsenteret via dig på jorden, at Stig, du skal vide dette, at de, der læser 
dette muligvis vil ”give op”, og med dette mener vi, at der nok vil være nogle få, som kommer hertil, men at 
de, der læser dette, muligvis vil ”give op”, og så siger vi blot dette: De, der læser disse ord, vil en dag vide, at 
ham der Dragholm nok ikke var den ”nemmeste patient”, men at når sandheden kommer frem, så vil de vide, 
at ”Dragholm” altså ikke blot er ”Dragholm”, men også en anden person, som har med både elefanter og an-
dre symboler at gøre, som er givet i en større sammenhæng, hvoraf ovenstående blot er uddrag uden den 
sammenhæng, som er givet til Stigs søster, og med dette vil vi blot afslutte med at sige ”en dag skal komme 
….” Og den dag er ikke længere så lang tid væk, som den har været …” 
 
Eksempler på fysiske oplevelser fremkaldt af spirituelle kræfter 
 
31.10.2007  
 
Før og efter denne dato har der været utroligt mange fysiske oplevelser fremkaldt af det spirituelle. Denne 
dag valgte jeg at nedskrive nogle af dem som eksempler på beviser, som i første omgang er givet overfor jeg 
selv – og som senere er givet primært overfor min søster og visse andre – for eksempel i møder med familie-
læge og psykiater primo november 2008. 
 
Før den 31.10.2007 havde mit lys overalt i lejligheden tændt og slukket eller ”blinket” i korte eller længere 
perioder, på computeren blev der skiftet programmer, mens jeg så på det, programmer blev lukket ned eller 
fungerede ikke, på internettet fik jeg ikke hjemme lov til at købe med Credit Cards (fungerede kun via min 
computer på arbejdet), ligesom der var særlige sider, jeg ikke fik lov at komme ind på – særligt face-
book.com, der blev udskrevet ting af sig selv på printeren, enkelte dokumenter blev slettet osv osv. 
  
� Min cd-afspiller har hundredevis af gange – også vist for gæster – ikke villet afspille visse cd’er, uden at 

noget har været galt. 

� Der har været ”skratten” i min venstre højttaler, når jeg har skruet ned for volumen på forstærkeren – ik-
ke altid, kun nogle gange – når jeg har lyttet til cd’ere og kun via denne kanal. Dette har været sket i åre-
vis og medførte, at jeg for få år siden fik udskiftet forstærkerens potentiometer, selvom der intet galt var 
med det. Dette er vist demonstrativt også for gæster – nogle gange skratter det andre gange ikke – men 
endnu ingen, der har forstået dette, 

� Fjernsynet har tændt og slukket af sig selv mange gange.  

� Min mobiltelefon ringede uafbrudt i 2 timer. 

� Da jeg åbnede døren til mit garderobeskab, var lyset på slipseholderen tændt. Normalt skal man selv 
tænde det og så slukker det automatisk efter 10 sekunder. 
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� Jeg afspillede musik på min computer, hvor musikken af sig selv flere gange blev spolet 10 sekunder til-
bage. 

� Temperaturen på mit kød-termometer har vist ”umulige” varmegrader, min mikroovn har demonstrativt 
lagt 10 sekunder til ad gangen, puls-måleren på løbebånd i fitness center har vist så høj puls, at jeg bur-
de være død m.m.m. 

� Min el-tandbørste virker efter flere måneder fortsat ikke, hvor den tidligere i noget tid virkede af sig selv – 
og kørte op og ned i varierende tempo - uden at man behøvede at tænde den. På samme måde som 
min diktafon tidligere i nogle måneder ikke fungerede, hvorefter den fungerede igen. 

� På internettet gen-indlæses nogle sider igen og igen måske 50 gange før det stopper. 

� Jeg skulle ringe til min veninde Lisbeth på mobiltelefonen. Jeg ringede først 3 gange på hendes mobil-
nummer, hvor mit display kort viste, at der blev ringet op, men efter 1 sekund blev opkaldet hver gang 
afbrudt. Herefter ringede jeg tre gange til hendes fastnummer. Nøjagtig det samme skete – opkaldet blev 
afbrudt. Så ringede til mig selv privat, og der var ingen problemer med at få forbindelse. Så ringede jeg 
ca. 15 gange på Lisbeths mobil- og fastnummer og det samme skete igen. Jeg smilede blot, og 10 mi-
nutter efter ringede jeg igen, og så var der forbindelse. 

� I går hos Sanna og Hans, hvor Sanna var i køkkenet og Hans udenfor, mens jeg sad i stuen med Niklas 
og Tobias, så tænkte jeg, at det var dårlig musik, vi hørte, hvorefter stereoanlægget blev slukket, hvortil 
Niklas udbrød: ”Det var da mærkeligt”. 

� Mobiltelefon som viser et ”lys-show” med lys der skifter fra lys til mørke nedefra og op på telefonen. 
  
Den sidste måneds tid er mange fysiske genstande i mine omgivelser begyndt at ”knirke” mere eller mindre 
højlydt: Gulv, stuereol, CD-reol, køkkenskabe, køleskab, persienner, sofa, printer, cykel, fjernsyn, fjernbetje-
ninger m.fl., som normalt ikke knirker, og udenfor blandt andet en gangbro, jeg gik over og en taxa, jeg satte 
mig ind i. I perioder, mens jeg skriver dette, knirker det konstant fra forskellige steder i min lejlighed. Der er 
på ingen måde tale om indbildning eller tilfældigheder. Det er fysiske ting, som faktisk sker på ting, der ikke 
tidligere har knirket. 
  
Og det samme sker overalt på eller i min krop dagligt, hvor det ”prikker”, ”stikker” eller får min hud i et af-
grænset område til at ”vibrere” eller ”koge” med en styrke, som varierer fra næsten umærkeligt og indtil en 
meget voldsom smerte, men hvor styrken oftest er midt i mellem. Og der vises konstant billeder, der tales til 
mig enten fysisk igennem min mund eller i mit hoved, mine arme/ben/hoved/krop bevæges fysisk, hvis jeg 
giver lov, jeg får ”følelser” af at mærke andre, drømme af helt usædvanlig karakter og jeg bliver vækket om 
natten. 
 
Tilføjelse 1.12.2008: I august 2008 fik jeg ny bil. Fra ca. september/oktober måned og frem til den 6.12.2008 
var der blevet ”indgraveret” et symbol helt centralt på forruden af bilen, og som virkede som et vandmærke, 
som bedst kunne ses i direkte modlys. Nogle enkelte så dette symbol – min søster og svoger – samt et par 
andre. Symbolet var ikke lavet af mig selv, men af de kræfter som virker igennem mig, og ”som med dette 
netop primært ønskede at vise for din søster hvilket symbol, du selv står for i denne verden – herom og ikke 
mere i dag” (det i citation nedskrevet besked fra den anden side). 
 
Ekstra tilføjelse den 1.12.2008: Efter ikke at have set symbolet på forruden fra det tidspunkt, hvor jeg igen fik 
udgangstilladelse og dermed adgang til at køre i min bil – formentlig fra ca. den 20.11.2008 – og frem til og 
med den 30.11.2008, har jeg ikke set symbolet på min forrude, og jeg troede, at det ikke længere var til ste-
de. Men netop i dag den 1.12.2008 var symbolet igen at finde på ruden, og det er således tilsyneladende ik-
ke fjernet alligevel, som jeg troede, at det var.  
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Bilag 2 - Eksempler på information til ”verden”, som allerede er givet 
 
De følgende video afsnit 8-10 af en serie på 10 indeholder information om ganske særlige korncikler og den 
information, som de indeholder. Afsnittene 1-7 indeholder dokumentation for ufo’er, som verden aldrig før 
har set. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DyatTcXbxmY&feature=related fra ca. 7 min. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HNSIVM1bdHw&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=B8ME51RONEU&feature=related 
 
Billeder fra ovenstående video, som hver enkelt må gøre op med dem selv, om de tror, er ”ægte” eller ”fal-
ske” beskeder samt om hvad der er formålet hermed.  
 
1. Bemærk ufo-mennesket til venstre i billedet 
 

 
 

2. Indholdet i cirklen til højre læses ved hjælp af bi-
nære koder som følger: 
 

 
3. Indholdet af beskeden er: 
 

 

 
 
Ville et eller flere mennesker i løbet af én nat være i 
stand til at udføre denne korncirkel (og de øvrige, 
der er indeholdt i videoen), når man påtænker den 
meget store størrelse (kan kun ses fra luften) og 
kompleksitet? 

 
Mere forklaring omkring kornciklen med “svaret” på menneskets tidligere opsendelse (som er indeholdt i de 
før omtalte tre videoklip): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_KoR2t-iM9k&feature=related 
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Bilag 3 – Alice Baileys liv, psykiske evner og forfatterskab 
 

 Alice Bailey - Biografi 
 
Alice Bailey var en af det 20. århundredes helt store esoteri-
ske pionerer. Hendes bøger som hun skrev i samarbejde 
med Tibetaneren er en fond af dybsindig visdom 
 
 
Alice Bailey havde en ensom barndom  

 
Alice Ann Bailey, født La Trope-Bateman, kom til verden den 16.juni 1880 i en velhavende, aristokratisk fa-
milie i Manchester, England. Hun havde en materielt set tryg og overbeskyttet, men meget ensom barndom, 
der var under påvirkning af en snæversynet kristendomsopfattelse. I 1895 havde hun imidlertid som 15 årig 
en meget usædvanlig oplevelse, der for en stund bragte hende helt ud af de vante mønstre. En søndag for-
middag trådte en høj, europæisk klædt mand med turban pludselig ind i dagligstuen, hvor hun sad, mens re-
sten af familien var i kirke. Han fortalte hende om en fremtidig opgave, hun ville få til gavn for mange men-
nesker, hvis hun ville bringe orden i sit liv og arbejde med at opnå større selvforståelse. Manden forsvandt 
lige så pludseligt, som han kom.  
 
Den ejendommelige hændelse førte til en indre holdningsændring, men hun lagde den med tiden i baggrun-
den. Hendes livs ydre omstændigheder førte til, at hun blev evangelist, udsendt blandt de britiske tropper i 
Irland. Hun var 22 år og havnet i en rolle, der ikke skyldtes indre drift men miljø og indflydelsesrige bekendte. 
Ikke desto mindre lærte hun mange ting i sin nye situation. Hun lavede mad til soldaterne og prædikede 
evangeliet gennem overvindelse af både skyhed og sceneskræk.  
 
Alice Bailey blev gift 
 
Senere blev hun sendt videre til Indien som evangelisk udsending og her udvidedes hendes arbejdsområder. 
Hun holdt omkring 15 ugentlige evangeliemøder, skrev korrespondance, førte regnskaber og ledte betjenin-
gen af 5-600 soldater i en café om aftenen. Om eftermiddagen hjalp hun på hospitalsstuerne. Men arbejdet 
sled på hende og i 1906 blev hun hjemsendt. Efter en længere periode med restitution blev hun gift med 
Walter Evans, en soldat hun var blevet forelsket i under sit ophold i Indien. Han blev snart præst i den epi-
skopale kirke i Californien og sammen fik de tre piger. Men ægteskabet holdt ikke længe og Evans blev vol-
delig overfor hende. Han blev forflyttet til et andet sogn og selv flyttede hun ind i en treværelsesbolig med si-
ne tre døtre. For at tjene til dagen og vejen måtte hun tage arbejde på en sardin-konservesfabrik, hvor hun 
pakkede dåser dagen lang. Undervejs i hele denne proces var hun ikke andet end en ganske almindelig pi-
ge, der prøvede lidt af hvert og fulgte livets omstændigheder. Det var først i 1915 at hun mødte to engelske 
damer, der introducerede hende for H. P. Blavatsky og Den Hemmelige Lære.  
 
Mødet med teosofien åbnede alle hendes sinds døre og hun fik sat alt i et radikalt nyt perspektiv. I 1917 flyt-
tede hun til Hollywood i Californien for at være nærmere Det Teosofiske Samfunds hovedkvarter i Krotona. 
Hun fik arbejde i samfundets vegetariske cafeteria og havde således fortsat til dagen og vejen. To år senere 
blev hendes skilsmisse tilendebragt, og hun mødte sin fremtidige mand, Foster Bailey, en tidligere dommer, 
der nu helt helligede sig teosofien. Hendes tre piger fik nu også en elsket og afholdt stedfader, og parret blev 
gift i New York i 1920. 
 
Alice Baileys kontakt med Djwhal Khul 
 
Men allerede året forinden havde hendes livskald taget sin begyndelse. En dag, hvor hun havde sendt bør-
nene i skole, gik hun ud på en bakke nær huset. Pludselig mens hun sad der, hørte hun lyden af musik og 
en stemme spurgte hende: "Der er nogle bøger, som man ønsker skrevet til offentligheden. Du kan skrive 
dem. Vil du det?" Efter en første afvisning af denne psykisk-oversanselige henvendelse indvilligede hun i at 
lade det komme på en prøve. Tre uger senere begyndte det monumentale forfatterskab, der senere blev 
kendt også under Tibetanerens navn.  
 
Fra da af gik alt meget hurtigt og Alice Bailey begyndte for alvor på den indre træning, der er nødvendig til et 
så betydningsfuldt arbejde. I 1921 underviste hun et hold i Den Hemmelige Lære og forløbet blev en stor 
succes. Tidligere elever af Blavatsky støttede hendes arbejde trods voksende indre splittelser i Det Teosofi-
ske Samfund, og en stadig større uvilje mod hendes og Foster Baileys arbejde. De fortsatte med at være 
medlemmer af samfundet, men i 1923 grundlagde hun The Arcane School, som er en esoterisk trænings-
skole i meditation , studium og tjeneste. Arbejdet voksede og bøger dikteret af Tibetaneren udkom år efter 
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år. Verdensomspændende korrespondance tog til og i 1932 blev den internationale Goodwill-bevægelse på-
begyndt. Allerede i 1939 var den udbredt i 19 lande og i 1937 tog de verdensomspændende triangelaktivite-
ter deres begyndelse.  
 
Alice Baileys forfatterskab 
 
I årene fra 1919 til sin død den 15.december 1949 skrev Alice Bailey 19 bøger for Tibetaneren og forfattede 
selv 4 andre samt sin ufuldendte selvbiografi. Centralt i forfatterskabet er en omfattende fremlægning af de 
syv strålers psykologi, som i hidtil uset omfang gøres tilgængelig og anvendelig. Værkerne fremlægger sær-
deles dybtgående informationer om indvielse og discipelskab , esoterisk astrologi og healing, undervisning, 
sjælens natur og gruppebevidsthed, det åndelige hierarki af oplyste sjæle og Shamballa , klodens højeste 
bevidsthedscenter. Der gives detaljerede oplysninger om okkult meditation, esoterisk gruppedynamik og 
verdenstjeneste, ligesom verdensbegivenhederne, menneskehedens problemer og den nye tidsalder tages 
under grundig esoterisk behandling. Forfatterskabet giver metafysiske perspektiver på solsystemets og Jor-
dens udvikling, deva- eller engleriget og behandler på indgående vis emner som emotionelle blændværk og 
mentale illusioner, karakterudvikling og hvid magi , triangel- og fuldmånemeditation. Sagt i al korthed udgør 
forfatterskabet i sin helhed en overvældende inspirationskilde, som skyldes at Tibetaneren, også kendt som 
Mester Djwhal Khul , i størstedelen af værkerne fik mulighed for at formidle telepatisk gennem Bailey.  
Den travle mor til tre piger udviklede sig således til en discipel af verdensformat, der formidlede det esoteri-
ske budskab til mange lande. De 12.000 sider er oversat til talrige sprog og det samlede arbejde når i dag 
gennem organisationen, The Lucis Trust, ud til millioner af mennesker. Det anbefales, at man læser Alice A. 
Baileys: " En ufuldendt selvbiografi", som er udgivet på Sankt Ansgars Forlag.  
 
Kilde: http://www.kentaurnet.dk/a-27/ 
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Alice Baileys psykiske evner 
 
Alice Bailey benyttede sig af mental clairvoyance (klarsyn), clairaudiance (klarhørel-
se), telepati og drømme, da hun nedskrev sit forfatterskab i samarbejde med den ti-
betanske mester D.K. 
 
Alice bailey var et af det forrige århundredes helt store psykiske begavelser. I denne artikel vil vi berøre de 
forskellige clairvoyante , clairaudiente og telepatiske evner hun anvendte i forbindelse med nedfældningen af 
de 20 bøger hun skrev for Tibetaneren .  
 
Ifølge en artikel fra ”The Beacon Magazine”, juni 1925, er der anvendt fire metoder ved overføring af Tibeta-
nerens lære til offentligheden: 
 
1. Clairaudience 
 
I den første tid (dvs. de to første år) dikterede Tibetaneren indholdet til de to første bøger clairaudient til Alice 
A. Bailey. Han kontaktede hende på faste og aftalte tidspunkter ved at skabe en vibration, som hun lærte at 
kende, hvorefter hun klart og tydeligt kunne høre hans stemme diktere punkt for punkt.  
 
2. Telepati 
 
Efterhånden som Alice A. Bailey blev mere fortrolig med denne form for arbejde, og da disciplin og en diæt 
begyndte at virke, så blev arbejdsgangen gradvis ændret, således at udarbejdelsen af ”En afhandling om 
Kosmisk Ild” udelukkende foregik telepatisk. Alice A. Bailey kunne komme i kontakt med Tibetaneren, så 
snart hun havde tid til rådighed, og hvis han var i stand til at afse tid, kommunikerede han telepatisk med 
hende. Informationerne blev givet med stor hastighed, og detaljerne i læren blev indpræget så klart i hendes 
bevidsthed, at hun var i stand til at skrive dem ned uden at ét eneste ord skulle ændres.  
 
Bogen blev trykt nøjagtigt som den blev modtaget, med undtagelse af små grammatikalske ændringer her og 
dér, når Tibetaneren valgte at bruge sit lidt gammeldags og opstyltede engelsk og ikke lod Alice A. Bailey 
formulere hans tanker, hvilket han sædvanligvis gjorde.  
Inden informationer kan modtages på denne måde og nedskrives korrekt må en særlig meditationsproces 
finde sted, hvor meditationstemaet er de emner, der skal beskrives. Forud for denne meditation må der være 
opnået en sammenfattet forståelse af alt, der tidligere er skrevet om emnet. Derfor skal det mentale legeme 
og de mentale evner være højt udviklede, fuldt udrustet med materiale og under fyldestgørende styring. På 
et sådant grundlag kan der foregå en sikker overførsel af viden, der langt overstiger modtagerens personlige 
erfaring eller forkundskaber.  
 
Da disse forudsætninger var opfyldt for relationen mellem Tibetaneren og Alice A. Bailey, må det være indly-
sende, at den fulde værdi af afhandlingen først vil vise sig efter grundige studier og meditation og megen 
supplerende læsning. Det anvendte sprog er imidlertid så lysende klart, stoffet er arrangeret så systematisk, 
og forståelsen føres fremad med en så logisk præcision, at ethvert intelligent menneske endog ved første 
gennemlæsning vil finde, at det er en inspirerende oplevelse, der oplyser ukendte bevidsthedsområder og 
virker motiverende for et senere og mere intensivt studium, hvilket er meget ønskeligt. 
 
Afhandlingen er et meget fint eksempel på ægte telepati . Man vil ved gennemlæsning af afhandlingen tyde-
ligt kunne se, at Alice A. Bailey ikke selv har kunnet formulere denne lære, for den omhandler kosmiske pro-
cesser, som hun nødvendigvis ikke kender til. Hendes bidrag til arbejdet har været en stærk forhåndsinte-
resse i disse emner, over tyve års meditationsarbejde, mange års studier og tænkning og beherskelse af et 
klart og forståeligt engelsk. 
 
3. Clairvoyant syn (mental clairvoyance og klarsyn) 
 
De forskellige symboler i bøgerne (og der er mange) blev vist for Alice A. Bailey, og derefter har hun beskre-
vet dem. Denne proces er kun mulig for en kraftfuld medarbejder.  
 
Tibetaneren indprægede de ønskede symboler eller tegn på et af æterens finere lag, og når vibrationen i 
elevens legemer fastholdes på den højde, der kræves, så vil billederne fremstå ligeså klare og fuldkomne til 
studiebrug, som et udsøgt mesterværk i olie, der hænger på væggen i en privat malerisamling. Billedet for-
bliver, hvor det er, så betragteren kan studere og beskrive det, og en kunstner kan kopiere det, selv om det 
ikke er muligt at gengive farvenuancerne fuldt ud i det tætte fysiske stof. 
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Alice A. Bailey har også fået forevist syv store figurer af engle eller devaer for jordkædens syv kloder - figurer 
der muligvis vil blive beskrevet i en senere udgave. 
 
Man har også vist Alice A. Bailey uddrag af urgamle skrifter, og hun har læst og løseligt oversat bestemte 
stanzaer og data, der opbevares i Hierarkiets arkiver, og Tibetaneren har kontrolleret hendes gengivelse. 
Det er ikke nødvendigt at kende det urgamle sprog for at kunne udføre dette arbejde, da de fleste urgamle 
skrifter er ideografiske og symbolske, men når der er tilstrækkelig stimulation til stede, kan betragteren opfat-
te betydningen og nedskrive den.  
 
4. Erindringer fra drømme 
 
Den metode, hvor man ved opvågningen drager det frem, man har set eller hørt om natten, da man var ude 
af det fysiske legeme. 
 
Denne metode blev anvendt i forbindelse med stanzaerne i slutningen af bogen og også med diagrammer-
ne. Visse af definitionerne i bogen blev også opnået på denne måde.”  
 
Kilde: http://www.kentaurnet.dk/a-34/ 
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Alice A. Baileys bøger 
 
Disse bogbeskrivelser er et særtryk af 22. kapitel i Ina Crawfords bog »En indføring i 
mysterierne« Resume over bøger, udgivet af Lucis Press 

Dette kapitel består af uddrag fra Thirty Years Work, som er udgivet af Lucis Press Ltd (Lucis Trust). 
 
Det indeholder et sammendrag af indholdet i hver af Alice A. Baileys bøger. Titlerne på de bøger som Alice 
Bailey selv har skrevet, er markeret med *. Resten er dikteret af Tibetaneren, mesteren Djwhal Khul. De sid-
ste to bøger er skrevet af Foster Bailey, Alice Baileys mand.  
 
En ufuldendt selvbiografi (The Unfinished Autobiography)* 
 
Fra sin konservative engelske baggrund førte Alice Baileys liv hende i mange retninger, men hele tiden i én 
retning - hen imod det tidspunkt, da hun efter mange forskellige drastiske personlige oplevelser var nået til 
en syntese af indsigt og forståelse og en fast overbevisning om, at ét guddommeligt liv gennemtrænger og 
beliver hele menneskeheden, at planen for mennesket beror på samhørighed og tjeneste fra skolede og på-
lidelige mennesker som har en intelligent forståelse af verdens anliggender og som kan samarbejde med 
dem, som udgør det åndelige Hierarki, planetens indre styre. Hendes livsarbejde blev en integreret del af 
denne syntese og dens virkeliggørelse. Uden på nogen måde at miste noget af sine meget menneskelige 
egenskaber eller sit engagement, påtog hendes sjæl sig forpligtelsen over for mesteren og hendes person-
lighed opfyldte til fulde samarbejdet inden for den accepterede tjeneste. 
 
Grundlæggende fungerede hendes arbejde som en dualitet - hendes tjeneste som discipel af hendes egen 
mester, Koot Humi, der indbefattede oprettelsen af Arkanskolen, og hendes, til at begynde med, modstræ-
bende accept af arbejdet med Tibetaneren, mesteren Djwhal Khul, som bestod i at skrive en række bøger 
der fremlagde det næste stadium i udbredelsen af den tidløse visdoms lære for nutiden og den umiddelbare 
fremtid. 
 
Dette samarbejde med den tibetanske mester blev påbegyndt i 1919. I sin indledning til En afhandling om 
Kosmisk Ild skriver Foster Bailey: »Beretningen om Alice Baileys mangeårige telepatiske arbejde med Tibe-
taneren bringes i hendes Ufuldendte Selvbiografi som blev udgivet i 1951. Den fortæller om omstændighe-
derne i forbindelse med hendes første kontakt med ham på det fysiske plan, der fandt sted i Californien i no-
vember 1919. Der blev planlagt 30 års arbejde. Da dette var tilendebragt og inden for 30 dage efter denne 
periode (i december 1949) blev Alice Bailey befriet for det fysiske legemes begrænsninger.« 
 
The Consciousness of the Atom* 
 
Syv foredrag af Alice Bailey bringes samlet i denne bog der indeholder syv afsnit med overskrifterne: 

1. Evolutionen  

2. Substansens evolution  

3. Formens evolution eller gruppeevolution  

4. Mennesket, tænkerens evolution  

5. Bevidsthedens evolution  

6. Evolutionens mål  

7. Kosmisk evolution  
I disse afsnit behandles den videnskabelige forbindelse mellem stof og bevidsthed efterhånden som evoluti-
onen progressivt påvirker den atomare substans i alle former, subjektive og objektive. Formålet med fore-
dragene var at fremlægge »videnskabens vidnesbyrd« om dette forhold og at »gøre det muligt for tilhørerne 
at observere den identiske manifestation af disse sammenhænge.« I dette århundrede er der sket store 
fremskridt inden for atomvidenskaben og i menneskets viden om universets struktur, menneskets konstituti-
on og forholdet mellem disse to faktorer. 
 
Kristi ord og lære citeres for at befæste den ufravigelige forbindelse mellem guddommens videnskabelige og 
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filosofiske eller religiøse aspekter. Hvert guddommeligt princip kan udtrykkes i benævnelser som relaterer til 
et hvilket som helst menneskeligt attribut eller aktivitet. Det er syntesen af livet i formen. 
 
Nationernes skæbne (The Destiny of the Nations) 
Verdens problemer bliver stadig mere komplekse efterhånden som verdens befolkningstal øges, og natio-
nerne bliver indbyrdes forbundet og afhængige af hinanden. Det er vigtigt for menneskeslægtens fremtid at 
vi forstår og samarbejder med de åndelige love og kræfter der gør sig gældende i civilisationens sammen-
vævede struktur, så de enkelte dele - menneskeligt og nationalt - kan relateres til helheden på rette måde. 
 
Ligesom mennesket, påvirkes en nation af de energier som udstrømmer fra solare og kosmiske kilder. For-
skellige nationer er mere modtagelige for visse energier end for andre og, idet de styres af den nationale be-
vidstheds udvikling, er deres skæbne i bogstavelig forstand baseret på de egenskaber og principper som 
den specifikke stråleenergi udtrykker gennem den nationale sjæl. 
 
I denne bog bliver de stråleenergier som påvirker visse nationer, verdensgrupperinger og store byer analyse-
ret ud fra en betragtning af deres betydning og formål samt fremkomsten af de ideer, som relaterer til de 
energiindflydelser som er herskende ved en tidsalders begyndelse og afslutning. 

 
Discipelskab i den nye tidsalder, bind I (Discipleship in the New Age - Vol. I) 
Hvor mange vordende disciple er overbeviste om, at de er værdige til at modtage direkte undervisning fra en 
visdommens mester? Hvor få magter at underkaste sig den intense påvirkning ved denne erfaring og drage 
nytte af den tilbudte lejlighed! Disse to bind af Discipelskab i den nye tidsalder indeholder en række per-
sonlige instruktioner, som er givet til en lille gruppe elever gennem en periode på 15 år, med tilhørende un-
dervisning i forskellige emner. 
 
Da gruppens arbejde var endeligt afsluttet, gav den tibetanske mester udtryk for, at skønt hans plan om op-
rettelse af gruppen med henblik på ashramisk skoling var slået fejl, ville instruktionerne og undervisningen 
som denne gruppe havde modtaget vise sig at være af stor og varig værdi for et voksende antal aspiranter til 
discipelskab, og visse betydningsfulde begreber blev forankret i menneskers bevidsthed gennem gruppeka-
nalen, især den vigtige kendsgerning om Kristi tilsynekomst. Efterhånden som samspillet mellem Hierarkiet 
og menneskeheden styrkes, vil mange unge disciple, som nærmer sig en ashrams periferi, drage nytte af de 
erfaringer som var gjort af denne gruppe der var samlet for at blive skolet af Tibetaneren, og af den omhyg-
gelige vejledning og åndelige stimulering som blev tilgængelig for dem. 
 
I første del af bind I af Discipelskab i den nye tidsalder belyses samspillet mellem forudsætningerne for 
gennemførelse af Hierarkiets plan og discipelgruppernes tjeneste. »Discipelskabets seks stadier« i bogens 
slutning viser forløbet af bevidsthedens vækst hen imod en ashrams center på en så tydelig måde, at kun en 
person der er indhyllet i blændværk kan undgå at erkende sin plads og sin mulighed. 
 
Mellem disse to afsnit i bogen gives undervisning og vejledende vink samt personlige instruktioner til hver 
enkelt af 41 disciple og ansøgere til discipelskab. I disse direkte og klart formulerede bemærkninger kan en-
hver oprigtig aspirant finde forståelse for sin egen situation og sit behov, undertiden i drastiske vendinger, 
gennem en visdommens mesters dybe åndelige indsigt, viden og kærlighed. 

 
Discipelskab i den nye tidsalder, bind II (Discipleship in the New Age - Vol. II) 
Dette andet bind indeholder den lære som blev givet mellem årene 1940 og 1949 efter at gruppen var blevet 
reduceret og reorganiseret til én gruppe, »den nye sædgruppe«. 
 
Et af hovedformålene med denne nye sædgruppe var at »forankre« nogle af principperne og sædtankerne 
for den nye civilisation i Vandbærerens tidsalder, og desuden at danne en integreret gruppe af skolede hie-
rarkiske medarbejdere, som formåede at etablere det nødvendige samarbejde med de aktiviteter som Hie-
rarkiet iværksatte for at frugtbargøre og forberede den menneskelige bevidsthed på den umiddelbare frem-
tids vældige stimulering. I denne bog dækker de personlige instruktioner derfor en kortere periode med kun 
22 i gruppen. 
 
To aspekter af disciplens liv fremhæves som yderst betydningsfulde faktorer i den praktiske træning: medita-
tion og indvielse. Meditation forklares ikke kun som den enkeltes tilnærmelse til sjælen og gruppens til me-
steren, men som Verdens Herres skabende arbejde, hvorved alt bliver til. 
 
Læren om indvielse får også en særdeles praktisk fremstilling som »livets kendsgerninger« der må forstås 
og anvendes. Den glamourøse opfattelse af indvielse som en belønning for en god, disciplineret livsform, op-
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løser sig i lyset af virkeligheden. Ej heller har indvielse for disciplen noget at gøre med de interne, organisa-
toriske »indvielser« som er særegne for mange okkulte ordener og grupper, der er meningsløse undtagen i 
organisatorisk sammenhæng. 
 
Indvielse er for en discipel resultatet af en bevidst ekspansion til »en større og større helhed« - en progressiv 
udvidelse af den virkelige bevidsthedsstrøm i vort planetariske liv. Disse bevidsthedsudvidelser ledsages af 
en række åbenbaringer, og i dette bind af Discipelskab i den nye tidsalder behandles fem former for 
åbenbaring med symbolske vink og forklaringer som fører til en korrekt fortolkning. 

 
Undervisning i den nye tidsalder (Education in the New Age) 
I Alice Baileys og Tibetanerens bøger er undervisning et af de specielle emner, der tillægges særlig stor be-
tydning. I dag er vi gået bort fra tendensen til kun at forbinde »undervisning« med oplysning til de unge og 
med akademiske anliggender. Undervisning er, eller burde være, en kontinuerlig proces fra fødsel til død, 
der ikke så meget beskæftiger sig med erhvervelse af kundskaber som med udvidelse af bevidstheden. Vi-
den i sig selv er en blindgyde, medmindre den relateres til miljø, socialt ansvar, historiske tendenser, livsbe-
tingelser for mennesker og verden og, frem for alt, med den udvidelse af bevidstheden som bringer uende-
ligheden i et ukendt univers inden for det begrænsede menneskesinds rækkevidde. 
 
Som en forenkling kan vi sige, at undervisning er en vedvarende proces som lærer os hvordan vi kan forene 
de menneskelige og guddommelige aspekter i menneskets konstitution, skabe de rette forhold mellem Gud 
og mennesker, ånd og stof, helheden og delen. 
 
Hvis dette er undervisning i vid betydning, er den mere speciel og mere koncentreret når det drejer sig om at 
undervise børn. Denne bog er derfor koncentreret og speciel. Mens den påpeger nødvendigheden af helhed 
- udvikling af hele personen, ånd, sjæl og legeme til en integreret enhed, og en accept af det planetariske 
hele som et område for personlig erfaring og ansvarsfølelse - giver den en særlig omtale af det undervis-
ningsmæssige behov for et barn i dag. De fejl og mangler som findes i det nuværende undervisningssystem i 
mange dele af verden opregnes, og der bringes forslag til fremtidige undervisningsmetoder. 
 

Hierarkiets fremtræden (The Externalisation of the Hierarchy) 
Spørgsmålet om menneskets fri vilje har altid været et diskussionsemne blandt mennesker. Fatalisten resig-
nerer automatisk over for hvad der end vederfares ham, idet han ikke gør sig klart, at årsagen kan ligge i 
hans egne handlinger - eller mangel på samme. 
 
Hans kristne modstykke er tilbøjelig til at acceptere sin skæbne som et udslag af Guds vilje, som han ikke 
har indflydelse på. 
 
Som deres modsætning står den oprørske uafhængige, som er besluttet på at hævde sin ret til fri, viljesbe-
stemt handling. 
 
Denne bogs store værdi ligger blandt andet i dens påvisning af i hvor høj grad Hierarkiet og andre centre for 
planetens liv er afhængige af menneskets uforudsigelige og ofte uansvarlige fri vilje. I årene der førte op til 
den anden verdenskrigs udbrud, blev enhver gunstig lejlighed og enhver mulig åndelig stimulering tilbudt 
menneskeheden i en bestræbelse på at undgå at konflikten brød ud på det fysiske plan. Hierarkiet appelle-
rede til disciple og aspiranter til discipelskab om at intensivere deres anstrengelser for at finde egnede ledere 
som kan angive retningslinjerne for menneskers tænkning og beslutninger. Alle var imidlertid frit stillet med 
hensyn til deres egen udfoldelse. Ifølge loven kunne Hierarkiet - selv ved farepunktet - ikke gribe ind i men-
neskets fri vilje og diktere eller påbyde en handlingsplan som var baseret på deres egen grundfæstede viden 
og langt dybere indsigt. 
 
Mange af de åndelige faktorer som kendetegner menneskehedens historie fra 1919 til 1949 fremlægges i 
denne bog. Energierne som virker bag verdens scene behandles, og identiteten af visse store væsener, som 
er magnetisk tiltrukket i tjeneste for denne planet på et afgørende tidspunkt i evolutionen af vort planetariske 
liv, åbenbares. 
 
Disse faktorer bidrager til vor forståelse af de indbyrdes forbundne energimønstre i universet som virker efter 
loven. Men i alt væsentligt giver de esoterikeren viden om tilgængelige energistrømme, som responderer på 
planetarisk hensigt og plan, der kan kontaktes og udnyttes bevidst og intelligent, især af dem i hvem den 
selviske, selvcentrerede vilje er transcenderet, så den åndelige vilje kan finde mere passende udtryk. Nogle 
af disse energifaktorer fremtræder særligt klart i de specielle »budskaber« som er givet over en mangeårig 
periode ved tidspunkterne for Påskefesten, Wesakfesten og Kristusfesten. 
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Mange aspekter af Hierarkiets arbejde, tanker og planlægning belyses i disse budskaber, hvor den hierarki-
ske effekt kan ses i den planetariske evolution og indvielse og dens genspejling i menneskeheden. Dette 
nåede et klimaks på tidspunktet for de tre fester i 1945, da en betydningsfuld beslutning blev taget som, 
blandt andet, vil medføre Hierarkiets eksternalisering og Kristi tilsynekomst. 
 
Det sidste afsnit i bogen behandler »stadier i Hierarkiets fremtræden«. Det er ofte svært for menneskelig 
tænkning at forestille sig de problemer som møder dem der er befriet for formens begrænsning. Det er end-
nu vanskeligere at forestille sig virkningerne - hos dem der på denne måde er befriet - af et frit valg til atter at 
påtage sig denne begrænsning. 

 
Fra Betlehem til Golgata (From Bethlehem to Calvary)* 
I sit forord til denne bog siger forfatteren: »Den bevidste fremkaldelse af kristuslivet i menneskets hjerte og 
vor hurtige integration i gudsriget er de opgaver som ligger umiddelbart foran os, idet de konkretiserer vort 
ansvar, vore muligheder og vor skæbne«. 
 
De fem bevidsthedsudvidelser som indeholdes i denne integration og fremkaldelse skildres her som analoge 
med de fem højdepunkter i mesteren Jesus' liv i Palæstina. Det er de fem indvielser der kendes som føds-
len, dåben, forklarelsen, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. Gennem disse fem stadier følger vi 
mesteren på hans vej fra Betlehem til Golgata. 
 
Dette er formodentlig en faktor af allerstørste værdi og hjælp for aspiranten, idet den leder ham ind på vejen 
tilbage. Mesteren Jesus' erfaringer, som omfatter korsfæstelsen, den store forsagelse, afspejles i alle men-
neskers liv. Gennem det guddommelige liv i os og efterhånden som kristusprincippet udfoldes i vort hjerte og 
vor bevidsthed, betræder menneskesønnerne korsets vej for til sidst at blive sjælsilluminerede gudesønner. 

 
Fra intellekt til intuition (From Intellect to Intuition)* 
I denne bog Fra intellekt til intuition defineres intellektets udvikling, selv om den er nødvendig, som et mid-
del til en afslutning og et skridt på vejen til et fuldstændigt vågent og aktivt mentalt legeme. 
 
Meditation defineres undertiden som »tænkning i hjertet«; korrekt meditation sker kun, når hjertet og tænk-
ning fungerer i samklang. Forening af hjerte og tanke er en nødvendighed for at kunne fremkalde intuitionen, 
eftersom den intuitive evne er hjertets evne som vækkes af den mentale aktivitet i det integrerede, trefoldige 
sind. 
 
»Meditation i Østens betydning er ... en strengt mental proces, der fører til sjælsviden og illumination. Det er 
en kendsgerning i naturen at 'som et menneske tænker (i sit hjerte) således er han'.« 

 
Blændværk - et verdensproblem (Glamour: A World Problem) 
Blændværk er naturligvis resultatet af en negativ emotionel fokusering, ligesom illusion er resultatet af en 
negativ eller uklar mental holdning som ligger uden for den virkelighed der findes bag det ydre, hvorved et 
menneske bliver offer for magtfulde, selvskabte tankeformer, opbygget af personlighedens kræfter og selvin-
teresse. 
 
Denne bog handler om de fejlopfattelser der findes på alle niveauer af personlighedens liv - maya på det 
æteriske niveau, blændværk på det emotionelle plan og illusion på det mentale plan; summen af disse tre 
kommer til udtryk i personligheden, den såkaldte tærskelens vogter. 
 
Den korrekte fremgangsmåde som anvendes for at opløse verdens blændværk og sprede verdensillusionen 
er tillempet moderne psykologiske teknikker som accepteres og praktiseres til gavn for den enkelte. En høje-
re form for energi må tages i anvendelse over for blokeringer. Det betyder i praksis, at maya må elimine-
res gennem inspiration og idealisme på det emotionelle plan, blændværk ved illumination dvs. indre oplys-
ning på det mentale plan, illusion gennem intuitionens lys, en buddhisk energi, og tærskelens vogter må kon-
fronteres med nærværelsens engel, sjælen. 
 
»Behovet for tjeneste af mænd og kvinder, der er fri for illusion og blændværk, har aldrig været så bydende 
nødvendigt som det er i dag, og det er for disse potentielle tjenere, som kan imødegå nøden i verden, at jeg 
har skrevet.« 
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Indvielse, menneskelig og solar (Initiation, Human and Solar) 
Denne bogs største værdi ligger i, at den leder tanken hen mod en ny opfattelse af den intense aktivitet der 
foregår på alle planetens bevidsthedsplan for at skabe vækstbetingelser for evolutionen. Det arbejde som 
udføres af det planetariske Hierarki og af nogle ansvarlige medarbejdere inden for Hierarkiet, skitseres på en 
måde der bringer dagliglivet i menneskers verden i centrum som et ydre udtryk for mestrenes hensigt, som 
den udfoldes gennem deres ashramer. Hierarkiets tre afdelinger danner vigtige planetariske brændpunkter 
af kosmiske energistrømme, hver af dem præget af hensigt og ansvarlig for et aspekt af Guds plan. Det ind-
byrdes samspil mellem de mange riger og bevidsthedscentre afsløres som en bevægelse hen imod den 
fuldstændige integration og samordning med vor planetariske Logos i systemets helhed. 
 
De detaljerede metoder ved indvielsesritualerne som her åbenbares, stimulerer imaginationen, men stort set 
overlades den enkelte aspirant der betræder vejen til discipelskab, til sine egne indre åndelige ressourcer 
som de eneste midler hvorved fremskridt og bevidsthedsudvidelse kan opnås. Det gør han i den udstræk-
ning, at han bliver sensitiv og modtagelig over for de energier som styres og fremføres af Hierarkiet. 

 
Sjælens lys (The Light of the Soul) 
Der foreligger mange oversættelser af Patanjalis Yoga Sutraer fra det oprindelige sanskrit. De er højt værd-
sat, stærkt brugte og har vundet stor udbredelse blandt mange mennesker overalt i verden og inden for alle 
religioner. Sutraerne præges af en styrke og en tidløshed som er karakteristisk for den nøjagtighed hvormed 
de præciserer den dybe sandhed der ligger til grund for menneskets udvikling, fra underkastelse til person-
lighedens indtrængende krav om sjælens afklarede frihed. 
 
Gennem århundreder har man anvendt mange forskellige træningsteknikker, afhængig af den menneskelige 
bevidstheds tilstand og udviklingstrin. Hver »yoga« har haft sin rette placering, opfyldt sin funktion og er ble-
vet en integreret del af menneskers erfaringsverden. 
 
I denne bog er tænkeevnen dvs. sindet igen kommet i forgrunden som et redskab for sjælen og som nøglen 
til personlighedens frigørelse. 
 
Patanjalis Yoga Sutraer er baseret på raja yoga, »sjælens kongelige videnskab«. »Gennem videnskaben om 
raja yoga vil sindet blive kendt som sjælens redskab og det middel som oplyser aspirantens hjerne og brin-
ger ham viden om det, som vedrører sjælens rige.« 

 
Breve om okkult meditation (Letters on Occult Meditation) 
Nutidens verden er splittet af en kløft der sædvanligvis kaldes »kløften mellem øst og vest«, men mere præ-
cist burde benævnes »orient og occident«. Bag disse kulturelle, traditionsbestemte, religiøse, ideologiske og 
sociale mønstre kan man imidlertid nu se en tiltagende udveksling af tanker og mental forståelse. Denne 
mentale forståelse stimuleres af en øget tendens blandt vesterlændinge til at praktisere videnskaben om 
meditation, der længe har været anvendt i Østen som en væsentlig bestanddel af den religiøse og åndelige 
erfaring. Nu til dags, efterhånden som vi bevæger os ind i den mentalt orienterede Vandbærer-tidsalder, med 
stadig flere mænd og kvinder som skifter fra en emotionel til en mental indstilling, vinder videnskaben om 
meditation, som en træning af tænkeevnen i koncentration og invokation, stadig større udbredelse i Vesten. 
 
Der er imidlertid dybere og mere omfattende områder i livet og i bevidstheden som må undersøges og åben-
bares i meditation. I sin okkulte betydning er meditation ikke kun en øvelse for tænkeevnen, men et middel til 
at opnå samordning, forening og identifikation med sjælen, med Kristus, og i sidste instans med »Faderen«. 
I modsætning til oplevelsen af mystisk forening er meditation en videnskabelig proces som sætter årsager i 
gang som frembringer virkninger som kan identificeres og gentages efter ønske. Det er en teknik som må 
mestres i sindet; den indebærer intens mental aktivitet, efterfulgt af en absolut stilhed, som gør det muligt at 
styre og kontrollere tanken på sådan måde at den, efter ønske, aktiveres eller gøres stille for at »reflektere«. 
 
Hensigten med denne meditationsform er i første instans den bevidste integrering af sjælen og personlighe-
den, så sjælens liv kan præge og påvirke kvaliteten af personlighedens liv. Derved drages mennesket stadigt 
mere ind i det bevidsthedscenter inden for planeten som vi kalder det åndelige Hierarki, gudsriget; det ånde-
lige menneske overtager da styringen og det guddommelige potentiale udfoldes. 
 
Eftersom vi under meditation arbejder med energistrømme som er brændende og upersonlige, er der fald-
gruber og farer som vi må erkende og undgå. Disse bliver omtalt og desuden omtales de farver og lyde som 
svarer til de forskellige stråleenergier, der okkult set er vibrationer af forskellige frekvenser. 
 
I et fremtidssyn forudsiger forfatteren den voksende indflydelse af meditation, der til sin tid vil føre til grund-
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læggelse af meditationsskoler under ledelse og instruktion af indviede disciple. Der bliver to forskellige kate-
gorier af disse skoler: den ene forberedende, og den anden som uddanner den studerende med henblik på 
indvielse. Den endelige hensigt med disse helt specielle træningsskoler er at oplære kvalificerede disciple til 
planetarisk tjeneste. I al undervisning som inspireres af Hierarkiet, er motivet tjeneste - den umiddelbare 
virkning af sjælskontakt hos den uselvisk motiverede discipel. 

 
Menneskehedens problemer (Problems of Humanity) 
Menneskeheden står over for seks grundlæggende problemer ... med mulighed for fremskridt: Nationernes 
psykologiske omskoling, problemet vedrørende verdens børn, problemet vedrørende kapital, arbejde og be-
skæftigelse, problemet vedrørende etniske minoriteter, kirkernes problem, problemet vedrørende internatio-
nal enhed og en retfærdig fordeling af verdens ressourcer. Alt dette er årsagen til mange andre sociale og 
økonomiske problemer, der stort set er et udslag af den menneskelige bevidstheds udvikling og de mange 
underpriviligerede landes fremskridt hen imod frihed, lighed og indbyrdes afhængighed i vor verden i dag. 
 
Det påvises her hvordan åndelige muligheder og subjektive faktorer relateres til ydre forhold. Vedvarende 
bevidsthedsmæssige forskelle, psykologiske vurderinger og reaktioner på internationale forhold, nationale, 
religiøse, sociale eller racemæssige fordomme, analfabetisme, sygdom og fattigdom samt økonomisk uba-
lance, bidrager altsammen til at skabe og opretholde tilstande som gør krig uundgåelig. 
 
Alle mænd og kvinder af god vilje arbejder på at løse disse problemer, som udgør et særligt problem for dem 
der stræber efter at opnå den selvdisciplin som er en del af den ny tids discipelskab, dvs. de verdenstjenere 
som formår at relatere esoteriske sandheder og åndelige realiteter til det tjenesteområde hvor de har deres 
virke. 
 
Vor tids esoteriker er en praktisk arbejder. Hans oplyste bevidsthed giver ham adgang til en energikilde som 
er uudtømmelig og som udspringer i det Ene livs bestandigt strømmende energi. 
 
Således bliver han et center for energioverføring mellem Hierarkiet og menneskeheden, en afspejling af sjæ-
len eller kristusprincippet, gennem sin tjeneste, idet han oplyser og opløfter de formørkede områder af men-
neskets bevidsthed. 

 
Kristi Tilsynekomst (The Reappearance of the Christ) 
Der har været mange budbringere gennem tiderne, manifesteret gennem en eller anden af de store verdens-
religioner eller efterfulgt af en ny form for religion, baseret på en ny åbenbaring. Guddommelig åbenbaring 
og den periodiske tilsynekomst af budbringere eller avatarer, sker imidlertid i overensstemmelse med kos-
misk lov, når der består bestemte tilstande i hele systemet, som påvirkes af og påvirker alle dele, store som 
små. Da vil en kæde af begivenheder sættes i gang, som i henhold til loven efterhånden tager form. 
 
Kristi forestående tilsynekomst forventes og imødeses af mange, for han tilhører hele menneskeheden uden 
hensyn til forskellige religiøse dogmer og doktriner. »Han, som vi alle venter på« vil selv bestemme måden 
og tidspunktet for hans tilsynekomst og omfanget af hans arbejde på en måde der ikke skaber skillelinjer 
mellem mennesker, hverken religiøse, sociale eller ideologiske. Ikke alene kommer han som Guds søn, men 
som leder af det åndelige Hierarki, planetens indre styre. Han er derfor en enestående verdensleder, som 
repræsenterer Guds rige og opfylder en bestemt funktion i menneskers verden. Han kommer for ved sit ek-
sempel at etablere de principper hvorpå en samlet, indbyrdes afhængig og aktiv verden kan bygge de nye 
materielle systemer og åndelige institutioner for den nye civilisation. 
 
Forberedelserne til dette andet komme er menneskehedens ansvar. Det påhviler dem der véd og accepterer 
Kristi forestående tilsynekomst at berede menneskers tanker og hjerter til at erkende og modtage ham og 
skabe den balance og den åndelige samklang som til sidst vil drage ham til os. For uanset hvilket budskab 
eller hvilken åbenbaring Kristus bringer os, når han kommer, uanset hvilket princip eller hvilken energi han 
forankrer på jorden til brug for mennesker, kommer han ikke for at redde menneskeheden fra følgerne af 
dens egne synder, men for endnu en gang at vise mennesker hvordan de kan frelse sig selv under de nye 
betingelser og de nye muligheder som verden står overfor. 

 
The Soul and Its Mechanism* 
Det er en fastslået og accepteret okkult kendsgerning at sjælen arbejder gennem personlighedens trefoldige 
mekanisme med at stimulere den menneskelige evolutions tre verdener - de mentale, de emotionelle og de 
æterisk-fysiske bevidsthedsplan. I denne bog beskrives de metoder hvormed sjælen og personlighedens ve-
hikler påvirker hinanden og fungerer i samklang. 
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Det siges at aspiranten til discipelskab i virkeligheden kun behøver at kende to ting: Menneskets konstitution 
og det næste skridt frem. I denne bog gøres det til overmål klart hvordan mennesket virkelig fungerer i dets 
forskellige legemer. Det er et erkendt mål for aspiranten at han lærer hvordan han skal gøre personlighe-
dens udrustning til et redskab som sjælen kan benytte. Viden om relationen mellem de finere og tætte lege-
mer, de æteriske centre og de fysiske kirtler, energi og kraft, sjælen og dens personligheds-mekanisme, kan 
løfte denne proces ud af den tåge af uklarhed som normalt omgiver den, og bibringe den en videnskabelig 
formels klarhed og præcision. 

 
Telepati og det æteriske legeme (Telepathy and the Etheric Vehicle) 
Okkultismen viser, at det videnskabelige grundlag for idealet om broderskab hviler på den kendsgerning, at 
den æteriske struktur er basis for alle former inden for solsystemet, at den belives og opretholdes af én livs-
kraft. Menneskeheden er derfor ét i liv og form, men uvidende om denne enhed i bevidstheden. Evolution er 
stort set det middel som gradvis gør mennesket bevidst om Guds faderskab og menneskets broderskab. 
 
Det er gennem denne bevidste, styrede brug af mental energi at det bliver muligt på videnskabelig måde at 
etablere telepatisk forbindelse med andre ved hjælp af den æteriske struktur, som er fælles for alle. Og på 
samme måde kan sindet hos en discipel - eller en gruppe af disciple som er ved at udvikle gruppebevidsthed 
- påvirkes af tankens klarhed og hensigten hos de medlemmer af det åndelige Hierarki som arbejder med at 
udforme planen for menneskeheden. Det siges at det åndelige Hierarki udelukkende arbejder gennem disci-
plenes sind, idet de benytter sig af videnskaben om impression, og kun med henblik på planen. Impressio-
nen overføres gennem en strøm af ideer - de ideer som er en fast bestanddel af planen for mennesket - som 
disciplen eller gruppen derpå kan fortolke og omdanne til selvvalgt handling. 
 
Den form for telepati som nu udvikles hos den åndeligt vågne verdensaspirant, sker derfor ikke gennem so-
lar plexus centret, som er af animal natur, men er resultatet af en mental polarisering og bevidsthedens gen-
nembrud til sjælen. 

 
En afhandling om Kosmisk Ild (A Treatise on Cosmic Fire) 
Skønt denne bog var en af de første, som Alice Bailey skrev i samarbejde med Tibetaneren, er det sandsyn-
ligvis den mest tidløse, mest tilbundsgående og mindst forståede. En afhandling om Kosmisk Ild handler 
om den grundlæggende struktur for denne tidsalders okkulte lære, hvor umådelige kosmiske processer fin-
der sted inden for alle livets områder, fra universet til atomet. Det er derfor ikke en bog for det konkrete, be-
viskrævende sind eller for de personer som fusker med iøjnefaldende og bemærkelsesværdige fænomener. 
Men den sande studerende, den seriøse aspirant vil opleve en stimulering af tænkeevnen og en udvidelse af 
bevidstheden. 
 
I sit forord til bogen omtaler forfatteren fem formål med den undervisning som gives: 

a. at beskrive en syntese af et kosmologisk, filosofisk og psykologisk system der kan tjene som op-
slags- og lærebog;  

b. at belyse forholdet mellem ånd og stof udtrykt som bevidsthed;  

c. at anskueliggøre sammenhængen i den udvikling som finder sted i alt hvad der eksisterer i et solsy-
stem og påvise at alt er under udvikling;  

d. at give praktiske informationer om de brændpunkter af energi der findes i Sollogos' æteriske legeme, 
makrokosmos, og i mennesket, mikrokosmos;  

e. at give nogle oplysninger om det arbejde der udføres af de sansende væsener som udgør essensen 
af objektivitet og at antyde karakteren af de hierarkier af væsener som ud af deres egen substans 
skaber alt hvad der kan ses og vides. 

En afhandling om De syv Stråler (A Treatise on the Seven Rays) 
 
Bind I: Esoterisk Psykologi I (Esoteric Psychology, Vol. I) 
Der foreligger fem bind med fællestitlen En afhandling om De syv Stråler. Denne række af bøger er base-
ret på kendsgerningen, karakteren og kvaliteten af de syv grundlæggende energistrømme som gennem-
strømmer vort solsystem, vor planet og alt hvad der lever og røres inden for dens bane. Blandt de specielle 
emner som behandles i disse bøger beskæftiger to bind sig med esoterisk psykologi - det første relateret til 
de grundlæggende energimønstre og strukturer; det andet omhandler især menneskets sjæl og personlighed 
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og udformningen af planen for menneskeheden. 
 
»Psyke« er dybest set menneskets sjæl, centret for bevidstheden. Esoterisk Psykologi indledes med en 
beskrivelse af et menneskeligt væsen som en sjæl, legemliggjort i en personligheds form, bestående af 
mental, emotionel og æterisk-fysisk substans som er mere eller mindre forbundet og styret, alt beroende på 
personlighedens bevidsthedsudvikling. 
 
De syv differentierede stråleenergiers strømme spiller en væsentlig rolle i denne evolutionære proces. En 
blanding af fem energier i et menneskeligt væsen er afgørende for hans mål, hans problemer, de egenska-
ber og energier som er til hans rådighed, og den rigtige måde hvorpå han - i overensstemmelse med den 
dominerende stråleindflydelse - udtrykker sin bevidsthed og gør åndelige fremskridt. 

 
Bind II: Esoterisk Psykologi II (Esoteric Psychology, Vol. II) 
Det andet bind af Esoterisk Psykologi giver en udtømmende forklaring på de strålekvaliteter som styrer li-
vet, bevidstheden og tilsynekomsten af et menneskeligt væsen på det fysiske plan. Ethvert menneske er 
som en helhed underkastet de udviklingslove hvorunder han går fra den Ene til de mange og tilbage til den 
Ene, beriget af formlivets erfaring og i stand til at bidrage med resultaterne af denne erfaring til det større liv 
som gennemstrømmer ham. 
 
Denne bog rummer mange kommentarer og megen undervisning af største værdi for disciplen ved at skole 
ham til verdenstjeneste og lære ham at indtage sin plads i den subjektivt forenede og organiserede gruppe 
af disciple som omtales i dette bind under betegnelsen »den nye gruppe af verdenstjenere«. Gruppebevidst-
hed er det store mål for aspiranten til discipelskab. 
 
Den første del af bogen, der behandler den egoiske stråle, indeholder afsnit om: 

1. sjælsindflydelsens vækst,  

2. de syv love for sjæls- eller gruppeliv,  

3. de fem sjælsgrupper og  

4. regler til fremme af sjælskontrol.  

Bogens anden del om personlighedsstrålen indeholder detaljeret undervisning om: 

1. tilegnelsen af legemerne,  

2. koordinering af personligheden,  

3. nogle psykologiske problemer og  

4. disciples og mystikeres sygdomme og problemer.  
Den sidste del af dette bind, menneskeheden i vor tid, giver indstrømningen af disse tanker og ideer deres 
faste placering på verdensscenen. Verdenssituationen anskues fra den esoteriske og hierarkiske synsvinkel 
og tilpasset den gryende ny Vandbærer-tidsalders behov. Der må tilvejebringes en tankens syntese og en 
målrettet hensigt i verden før betingelserne for fred og Kristi tilsynekomst er til stede. 

 
Bind III: Esoterisk Astrologi (Esoteric Astrology) 
Astrologi beskrives i denne bog som »videnskaben om relationer« - de relationer som eksisterer mellem alle 
levende organismer i universet. Disse bevidsthedscentre er ikke kun under indflydelse af stråleenergierne, 
men også kvaliteten og energien af de styrende planeter og zodiakens tegn. Set fra et eksoterisk eller ydre 
synspunkt er astrologi et umådeligt og yderst kompliceret og komplekst emne. Fra et esoterisk og indre 
synspunkt er det, om end stadig altomfattende og komplekst, også muligt at opdage den tråd som forener og 
det mønster som gennemtrænger hele systemet. En grundlæggende enkelhed i det store mønster træder 
frem og kan bidrage til en fortolkning af helheden. 
 
De vigtigste overskrifter i denne bog angiver rækkefølgen i emnet: 

1. zodiaken og strålerne,  
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2. den esoteriske astrologis væsen,  

3. videnskaben om trianglerne,  

4. de hellige og de ikke-hellige planeter,  

5. tre vigtige stjernebilleder og zodiaken,  

6. de tre kors,  

7. strålerne, stjernebillederne og planeterne.  
Desuden findes der et register som opsummerer og opstiller tabeller for mange af de faktorer som har fun-
damental betydning for studiet af esoterisk astrologi. 

 
Bind IV: Esoterisk Healing (Esoteric Healing) 
Der er sandsynligvis flere enkeltpersoner og grupper i verden, af enhver trosretning og med evner af alle 
slags, som beskæftiger sig med begrebet healing, end med noget andet menneskeligt behov. Og dog er 
healing en eksakt videnskab. I det moderne samfund kan ingen læger eller kirurger udøve den gamle hel-
bredende profession uden de personlige kvalifikationer der foreskrives af lovgivningen som en beskyttelses-
foranstaltning for offentligheden. Der er ingen tvivl om at bøn og påkaldelse i visse tilfælde kan være effekti-
ve, især når den som tjener har et rent motiv og er tilstrækkelig forstående til at kunne samarbejde med 
sjælsformålet hos den pågældende, idet han derved tillader sjælens helbredende energi at flyde mere frit og 
effektivt gennem personligheden, eller arbejder med tilbagetrækningsprocessen, hvis dette er den umiddel-
bare hensigt. 
 
Men esoterisk healing rummer langt mere end dette; det er en videnskab som er baseret på visse forudsæt-
ninger, bl.a. viden om menneskets konstitution og naturen af de forskellige legemer, både de tætte og de fi-
nere. Til denne praktiske viden føjer videnskaben om okkultisme væsentlige informationer om energifaktorer, 
karmiske og stråleindflydelser, sjælens psykologi og astrologi, og de love og regler der er fundamentale for 
den sikre og succesfulde udøvelse af esoterisk helbredelse eller healing. 
 
I denne bog beskrives de syv strålers healingsteknik, lovene og reglerne for healing behandles, forudsæt-
ningerne for helbredelse omtales i detaljer og de tilgrundliggende årsager til sygdom påvises. For eksempel 
får vi at vide at mange sygdomme er af karmisk oprindelse; at visse sygdomme findes i jorden og i planetens 
substans, og at mange andre er psykologiske, idet de opstår i det emotionelle og mentale legeme. Derfor er 
der behov for en fuldstændig og omfattende forståelse både af patienten og af de korrekte og sikre metoder 
til helbredelse. 
 
Vi får også en sand forståelse af døden som en abstraktion, eller en tilbagetrækning af sjælen fra det fysiske 
legeme for at den, uden begrænsning af legemet, kan fortsætte livet på sit eget plan indtil en ny inkarnati-
onscyklus og et nyt liv i formen bliver nødvendigt. 

 
Bind V: Strålerne og Indvielserne (The Rays and the Initiations) 
Det afsluttende bind i denne afhandling om de syv stråler behandler den åndelige struktur som danner 
grundlaget for den næste præsentation af den tidløse visdoms lære. Bogen er delt i to afsnit; det første afsnit 
giver en detaljeret beskrivelse af de fjorten regler for gruppeindvielse. Det er de paralleltløbende regler for 
disciple og indviede - på et højere punkt i spiralen - til de regler som behandles i bogen Indvielse, menne-
skelig og solar. Anden del af dette bind beskæftiger sig med strålerne og indvielserne. 
 
Meget af denne undervisning ligger uden for gennemsnitsaspirantens fatteevne, men den er uvurderlig når 
det gælder en udvidelse af bevidstheden til at overskue de større mønstre og processer i forhold til de indivi-
duelle processer. 

 
En afhandling om Hvid Magi (A Treatise on White Magic) 
Igennem hele denne række af bøger løber der en enkelt tråd som forbinder de forskellige aspekter af livet og 
særlige aktiviteter i planen for mennesket. Denne tråd er bevidstheden som den udfolder sig i mennesket 
gennem sjælens bestræbelser for at få kontakt med og styre sin personligheds-udrustning, og som den ud-
folder sig på planeten efterhånden som Hierarkiet får stadig bedre muligheder for at indpræge planen i men-
neskers sind. 
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Denne bog behandler derfor de femten regler for magi, og for sjælskontrol. 
 
Sjælens kraft er altid tilgængelig for den der, som aspirant til accepteret discipelskab, søger at udføre prak-
tisk tjeneste i sin egen specifikke sfære, tilstand og tid. 
 
Undervisningen i denne bog er baseret på fire fundamentale postulater, som tilsigter: 

1. At belære om lovene om åndelig psykologi til forskel fra mental og emotionel psykologi.  

2. At klarlægge den menneskelige sjæls natur og dens samhørighed med solsystemet og kosmos. Det-
te omfatter grupperelationer som et indledende skridt.  

3. At anskueliggøre forholdet mellem selvet og de hylstre som dette selv kan anvende, og derved brin-
ge klarhed i den almindelige opfattelse af menneskets konstitution.  

4. At belyse problemet om overnormale evner og anvise reglerne for deres sikre og brugbare udvikling. 

Bogen afsluttes med en appel til sjælen hos alle aspiranter: »Jeg slutter med en appel til alle, som læser dis-
se instruktioner, om at samle deres kræfter, at forny deres løfte om hengivent at tjene menneskeheden, at 
underordne deres egne ideer og ønsker gruppens vel, at vende blikket bort fra sig selv og på ny fæstne det 
på visionen ... Må alle studerende bestemme sig til i denne tid med kriser og hurtigt opstående muligheder at 
ofre alt, hvad de har, for at hjælpe menneskeheden ... Jeg anmoder jer alle om at følge de stores uophørlige 
anstrengelser.« 

 
The Spirit of Masonry, af Foster Bailey 
Denne bog indeholder en serie på fem instruktioner, som den tibetanske mester havde til hensigt at give en 
gruppe frimurere gennem Alice Bailey, men på grund af tidnød og andet presserende arbejde blev instrukti-
onerne ikke afsluttet. Foster Bailey blev bedt om at tage disse fem instruktioner og til sin tid offentliggøre 
dem. Det har han gjort, med en tilføjelse i bogens andet afsnit, af en artikel af Alice Bailey der først blev ud-
givet i the Master Mason Magazine, og et foredrag som Foster Bailey holdt i en loge i New Jersey. Et tillæg 
om »Landmarks«, en kompilation fra the Encyclopedia of Freemasonry af Mackey, fuldstændiggør en op-
lysende og stimulerende bog. 
 
De bøger som Alice Bailey skrev sammen med Tibetaneren indeholder mange henvisninger til frimureriet, til 
dets oprindelse, til dets historie som den er forløbet gennem århundrederne og til den betydningsfulde rolle 
som frimurerbevægelsen, på ny levendegjort og åndeliggjort, kan og vil komme til at spille i fremtiden ved at 
føre mysterielærens lys og energi sikkert igennem Vandbærerens tidsalder. 
 
»Frimurerne skal fremdeles arbejde med sig selv. Erkendelsen af den sande ånd i frimureriet ligger stadig 
langt ude i fremtiden, for frimurerbevægelsen har endnu ikke bestået sin prøve. 
 
Når dette sker og det åndelige formål som ligger til grund for alt frimurerarbejde forstås bedre, da kan byg-
mestrenes lov gøre sin indflydelse gældende. Gruppearbejdet for racen kan udføres og den bevidste med-
virken fra logen der arbejder i det høje bliver synlig. Da vil frimureriet igen fremstå som vogteren af det ånde-
lige livs mysterier på jorden og vise sig at være den livskraft som lever i hjertet af den sande religion.« 

 
Changing Esoteric Values, af Foster Bailey 
Denne bog indeholder det reviderede og udvidede materiale som blev fremlagt af forfatteren i fire foredrag 
som han holdt i London i 1954. Åndelige faktorer som er af værdi for vor tids esoterikere bliver her klart og 
visionært uddybet. Esoterisme kendes som en praktisk videnskab om tjeneste, der på effektiv måde kan re-
latere livets subjektive og åndelige aspekter til menneskelige behov og verdens problemer. Den tendens til 
isolation fra verdens dagligliv og til afhængighed af en såkaldt åndelig »autoritet«, som tidligere fandtes hos 
åndeligt opvågnende mennesker, er nu forbi. Esoterikeren er også et menneske af god vilje og som medlem 
af den nye gruppe af verdenstjenere er han ansvarlig for den menneskelige races velfærd i overensstem-
melse med den guddommelige plan. Han lærer og udvikler sig gennem resultaterne af sin egen erfaring ved 
at bringe de åndelige principper i relation til det daglige liv. 

 
Disse Alice Bailey-D.K. bøger har nu fundet udbredt accept i Europa og Amerika som klassiske opslagsbø-
ger for den nye tidsalder, de er oversat til mange sprog og er tilgængelige på biblioteker og hos boghandlere 
i de fleste større byer. Yderligere information om hvordan man kan finde frem til disse bøger fremgår af det 
følgende. 
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Det er ikke altid muligt, særligt til at begynde med, at læse disse bøger fra ende til anden: Eksempelvis be-
nyttede jeg gennem mange år En afhandling om Kosmisk Ild udelukkende som opslagsbog, men nu læser 
jeg det meste af den med stort udbytte. For kort tid siden mødte jeg dog en studerende (der læser fysik og 
kemi ved et lokalt universitet) som var begyndt med at læse En afhandling om Kosmisk Ild fra ende til an-
den. 
 
Den kendte videnskabsmand Marcel Vogel fortæller os, at han fandt den samme bog uforståelig, indtil han 
slog op i registeret over emner af særlig interesse for ham; det gav ham et væld af nyttige informationer, og 
han kunne gå videre fra det punkt. 
 
Nogle læsere har haft det bedste udbytte af at begynde med Hierarkiets fremtræden, fordi de fandt den 
praktisk anvendelig. Men da det er vanskeligt at tilegne sig al den viden som rummes i bøger af denne art 
ved første gennemlæsning, er det tilrådeligt stadig at vende tilbage til dem, hver gang man finder nyt at føje 
til den viden man er i besiddelse af. 
 
I 1998 blev der udgivet en revideret udgave af den fremragende kompilation, Master Index of the Books of 
Alice A. Bailey, som indeholder samtlige registre fra Alice A. Baileys bøger. 
Kilde: http://www.ecf.dk/aab.htm 
 

Sindslidelser og andre sygdomme - Alice A Bailey 
 

 

Forfatter:  Alice A Bailey 
Forlag:  Esoterisk Center 
Sider:  310 

 
I denne bog beskrives baggrunden for sindslidelser og andre sygdomme. Alle mennesker og særligt læger og  
behandlere vil med stort udbytte kunne læse og studere denne bog. 
 
At sygdom skyldes mangel på harmoni mellem form og liv, mellem sjæl og personlighed. Denne mangel på 
harmoni gælder alle naturrigerne. 
 
Halvfems procent af årsagerne til sygdom findes det æteriske og det astrale legeme. Forkert anvendelse af 
mental energi og misbrug at begær er meget væsentlige faktorer, men eftersom hovedparten af menneskehe-
den stadig befinder sig på de atlantiske bevidsthedsstadier skyldes kun fem procent af de almindelige sygdom-
me mentale årsager. 
 
Bitterhed, afsky, bad og en følelse af frustration fremkalder mange af de almindelige forgiftningstilstande og 
sygdomme, som mange mennesker hyppigt plages af. Når den tid kommer, hvor de syv store centres natur og 
typen af den indstrømmende kraft og reguleringen af begge erkendes og studeres omhyggeligt og videnskabe-
ligt, da vil der udvikles en videnskab om reguleringen af energi i relation til mennesket. Men indtil da vil der 
overalt forekomme mange vanskeligheder, og mentale sygdomme, neurotiske tilstande, sindssyge og måske i 
højere grad ubalancer i kirtelsystemet, vil tage til i antal. 
 
Når forbindelsen mellem legemet og de subtile legemer er et anerkendt faktum i lægekredse, vil man finde 
bedre metoder til behandling at sindssyge, personlighedsspaltning og neurotiske tilstande og opnå bedre resul-
tater. 
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Bilag 4 – Om Steven Upton og Mediumship Healing 
 

Jeg har på Arthur Findlay College mødt Steven Upton, som via sin gerning er et godt eksempel på, hvordan 
trance healing foregår, og som virker meget overbevisende al den stund, at mennesker tilsyneladende hel-
bredes foran ens øjne. Steven kan sidde i et lokale med mange tilhørere og via den anden side modtage 
meddelelse om, at der er én person blandt publikum som har en given lidelse, som han så lokaliserer og 
hvor jeg har set, at han blandt andet - tilsyneladende – i løbet af få minutter har kureret en ryglidelse via de 
kræfter, som virker igennem ham. 

Nedenstående tekst, som er offentligt tilgængeligt på internettet, har jeg tilladt mig at medtage her, da det 
giver en god beskrivelse af, hvordan Steven arbejder, og som måske kan være den første ”dør-åbner” for de 
læger, der måtte interessere sig herfor, at der faktisk findes disse kræfter, som jeg siger, at der findes, og 
som Steven praktiserer på en god måde. 

 

Mit navn er xx. Jeg er virksomhedskonsulent med speciale i udvikling af ledere og medarbejdere i danske og 
internationale virksomheder. 
 
Jeg er af natur nysgerrig og min interesse for kommunikation bragte mig for et par år siden til Stansted Hall 
nord for London. Stedet er verdenskendt som inspirationskilde for spirituel kommunikation, og her traf jeg for 
første gang Steven Upton og blev overbevist om hans evner til at kunne hjælpe mennesker med mange for-
mer for fysiske og psykiske problemer.  
 
Det er der iøvrigt mange andre som kan: læger, terapeuter, psykologer, præster, kiropraktorer, etc. Hver har 
sin overbevisng og metode og alle de nævnte har succes i en eller anden grad. 
 
Steven Uptons tilgang til problemløsning er anderledes, alene af den grund, at det ikke er ham, der gør no-
get ved klienten. Steven er overbevist om, at der findes resourcer i Universet, som på meget kort tid kan ud-
virke en positiv ændring af en persons psykiske eller fysiske tilstand, og til overraskelse for andre – og især 
sig selv - har han opdaget, at han besidder de færdigheder, som gør at han kan få det til at ske. 
 
Men i grunden er det ikke ham, som forårsager ændringen; han virker så at sige kun som en slags ”mellem-
mand” mellem de universelle resourcer og den person (klient) han fokuserer på. Han har lært at ”tune ind” 
mod de universelle resourcer og at kunne fastholde denne indtuning gennem hele processen, samtidig med 
at han kan fokusere resourcerne mod sin klient. Undertiden ser det ud til, at det at røre ved klienten frem-
skynder processen, men det er ikke essentielt for at healing kan finde sted. 
 
Det at kunne ind-tune sig er en færdighed, og som sådan kan den indlæres. For at citere Steven: “Det er ik-
ke kunst. Hvis det forholdt sig sådan, kunne jeg ikke undervise andre i, at kunne gøre det”. Så det er muligt 
for andre at lære disse teknikker. Hvad der imidlertid er vigtigere, er den personlige disciplin der kræves for 
at øve sig og at afsætte den tid det tager for at lære færdighederne. Steven har opøvet sine færdigheder 
gennem de sidste 19 år, først i sin fritid og senere på fuld tid, da han først besluttede sig for at vie sit liv til at 
hjælpe andre og til at dele sin viden med de utallige elever, der strømmer til hans kurser. Steven har beviser 
nok fra sine verdensomspændende aktiviteter, der viser at han skaber resultater, skønt han til stadighed må 
leve med ikke at vide præcist hvor og hvornår det virker. Det er selvsagt svært at skaffe statistik om dette, 
men han vurderer selv, at han har positive resultater i 65-70% af de tilfælde han behandler. 
 
Steven Upton ved også, at der findes nogle begrænsninger for, hvad han kan få succes med, som fx syg-
dommen diabetes. De universelle resourser ser ikke ud til at kunne kurere denne sygdom. På samme måde 
kan de heller ikke forhindre en person i at dø, men de kan måske få overgangen til at blive mindre smerte-
fuld eller mere acceptabel. 
 
Når Steven arbejder med en person har han ikke brug for at få fortalt, hvad problemet er; de universelle re-
sourcer ved det selv. Imidlertid kan det betyde, at de griber ind på et andet niveau end det, som blev forven-
tet af klienten. Steven Upton har en usædvanlig evne til at kunne føle, hvad der er galt med klienten, fysisk 
og mentalt - det er blandt andet derfor han er rådgiver for læger, når de står over for en patient, som er svær 
at diagnosticere. Så, når han på et givet tidspunkt arbejder med en klient, kan han give feedback som retter 
sig mod nutiden, fx: “Jeg kan føle at der er et pres på den venstre side af hjernen” eller fortiden, fx: “Jeg 
føler at du havde stærke smerter i din højre hofte for 10 år siden”. Fra det jeg har oplevet, så tager han sjæl-
dent - eller aldrig – fejl! 
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Steven afholder kurser og foredrag (med demonstrationer) om Mediumship Healing, ligesom han giver priva-
te sessions – som regel af 30 minutters varighed. Han arbejder hårdt, men 12 sessions per dag er det ma-
ximale, han kan klare, hvis han skal være effektiv. Det eneste, der kan få ham til at arbejde over, er børn der 
har problemer, da de har hans højeste prioritet. Så hvis der kommer nogen med et barn, som har brug for 
hans hjælp, så finder vi altid en løsning ☺. En anden af hans prioriteter er, at dele sin viden med andre. Han 
ved at jo flere han underviser, jo flere findes der, som kan hjælpe andre på denne specielle måde. 
 
Skønt Steven bestandigt udvirker store resultater, kan han ikke give nogen form for garantier. Det er derfor 
han beder om at blive betalt for den tid han anvender og ikke for de resultater, han skaber. Steven er Mini-
ster på højeste niveu i “The Spiritualists Union of Great Britain” (SNU), og har som sådan mange pligter og 
gøremål ud over sit arbejde med at hjælpe andre gennem healing. SNU har eksisteret gennem 150 år som 
garant for kvaliteten af Spirituel Kommunikation og Healing. 
 
Du kan læse mere om Stevven Upton på http://www.s-upton.com  
 
Jeg kan kun opfordre dig til at bruge et par timer på at møde en ganske almindelig mand, som tilsyneladen-
de behersker nogle usædvanlige færdigheder. Jeg kan ikke forklare, hvordan Stevven Upton har succes 
med at hjælpe andre; men jeg har set at det virker.  
 
Kom til hans foredrag og demonstration og få dine overbevisninger bekræftet – eller afkræftet. Eller book 30 
minutter, hvis du har brug for at få rettet op på dit helbred eller din mentale tilstand. Hvis du vil vide mere, så 
ring til mig på 41 44 55 80. 
 
Med venlig hilsen, 

 

Kilde: http://www.dakinihealing.com/User_files/be348b63f010440b3bbb2e751d965ee5.pdf 
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Livets indre dimensioner - Bind I - Niels Brøndsted 

Niels Brønsted er en dygtig formidler af esoterisk viden, som jeg har mødt én gang for nogle år siden. Han 
gav mig et indtryk af at være en dygtig lærer af denne viden, og hvis jeg havde haft et større overskud, da 
jeg mødte ham, havde jeg gerne deltaget i hans undervisning. Nedenstående information fra internettet er 
blot givet som yderligere inspiration til de læger, der måtte få inspiration til at søge yderligere for dem ”ny” 
viden og information, som jeg kunne ønske at alle læger ville gøre. 

  

Forfatter:      Niels Brøndsted  
Forlag:          Soul Publishing  
Sider:            625  

  

Med grundbogen Livets indre dimensioner foreligger der for første gang på dansk en komprimeret og allige-
vel udtømmende, pædagogisk fremstilling af den esoteriske  lære. Forfatteren har med baggrund i sit man-
geårige virke som underviser på Den Esoteriske Skole samlet og redigeret hele sit gennemprøvede pensum 
— inklusive illustrationer og fyldige kildehenvisninger. Dermed appellerer 
bogen både til læsere, der vil nøjes med det store overblik, og dem, der gerne vil læse videre. 
 
Første del af værket, Esoterisk filosofi, giver en indføring i alle de esoteriske grundbegreber, begyndende 
med den esoteriske skabelsesberetning, og beskæftiger sig derudover med menneskets opbygning, fødsel 
og død, reinkarnation og karma, indvielsesvejen, discipelskabets vej, bevidsthedens udvikling, kosmologi, 
den esoteriske verdenshistorie, den indre verdensstyrelse og devariget. 
 
Med sin evne til at formidle et vanskeligt tilgængeligt stofområde på en klar og overskuelig måde har Niels 
Brønsted (f. 1938) inspireret hundredvis af esoteriske studerende i Danmark, Norden og det øvrige udland. 
Han er desuden forfatter til bogen 

Det åndelige verdens- og menneskebillede 

Menneskets placering 

 
I vore dage er der en spirende forståelse af, at mennesket på mange måder er mere kompliceret, end mate-
rialismen oprindelig har antaget. Flere og flere oplever, at vores indre aspekter, dvs. liv og bevidsthed, har 
en selvstændig eksistens, der nok er uløseligt knyttet til kroppen med dens hjerne og nervesystemer, men 
måske også har mulighed for en selvstændig virksomhed. 
 
Det vil i så fald betyde, at vores bevidsthed er løsere knyttet til hjernen, end vi normalt antager, og hvis vi 
undlader at afvise denne mulighed ud fra en vanemæssig opfattelse, står vi helt reelt i den situation, at fore-
stillingen om nogle indre dimensioner bliver virkelig. Her får vi støtte af dele af den psykologiske videnskab. 
F.eks. udtalte den tjekkisk-amerikanske psykiater Stranislav Grof i en TV-udsendelse i 1998, at ”den materia-
listiske videnskabs dristigste påstand formentlig er, at bevidstheden bare er opstået af hjernens neurofysio-
logiske processer. Der er absolut ingen beviser på, at bevidstheden faktisk er opstået i hjernen”. 
 
Men vi har også mulighed for at opleve de indre dimensioner direkte. For hvor ofte er vi ikke vågnet efter en 
god nats søvn med fornemmelsen af, at den drøm, vi havde ved opvågningen, blot var et lille brudstykke af 
et langt mere omfattende bevidsthedsforløb, vi slet ikke har nogen klar erindring om. Vi har i drømmen skim-
tet eksistensen af andre steder, andre mennesker og andre situationer end dem, vi kender fra vågentilstan-
den, og vi er klare over, at vi på en eller anden måde færdes disse steder og indgår i relationer med disse 
mennesker.  
 
Det åndelige verdensbillede 
 
Dette billede af den menneskelige bevidsthed har helt uoverskuelige konsekvenser for vores verdensbillede. 
For hvis bevidstheden kan fungere uafhængig af den fysiske hjerne, hvor er den så før, vi bliver født og efter 
døden? 
 
Her står vi overfor den mulighed, at det subjektive menneske findes i en indre dimension og herfra kontakter 
den fysiske verden ikke alene efter søvnen, men også efter døden. For der fødes hele tiden nye menneske-
kroppe – dvs. børn – som bevidstheden kan inkarnere i. Det betyder, at vi har levet mange gange før, og at 
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vi gennem en reinkarnationsproces gradvis udvikler vores bevidsthed fra en primitiv fase i umiddelbar for-
længelse af dyrestadiet til de ophøjede tilstande, vi finder hos en Buddha eller en Kristus. 
 
Disse ophøjede væsener har haft en helt uoverskuelig indflydelse på evolutionen, for de har påvirket milliar-
der af menneskers bevidsthed ved blot at leve og øse af deres visdom. Det, de gjorde, var at udtrykke deres 
indre kerne eller selv gennem en grænseløs kærlighed til alt, hvad der lever, og derfor består vores bevidst-
hedsudvikling i, at vi søger indad for gradvis at nærme os denne kerne eller sjæl. Og derfor vil metoden na-
turligt være meditation, studium og tjeneste, hvor tjenestearbejdet i vore dage primært udføres i gruppefor-
mation. 

Kilde: http://www.livetsindredimensioner.dk/detaandeligeverdensbillede.html 

 
Udforskning af livets indre dimensioner 
 
Videnskaben og livets indre dimensioner 
 
Videnskaben og den videnskabelige metode har medført et kvantespring i vores civilisation. I takt med vores 
øget viden og beherskelse af naturen er levestandarden, velstanden og velfærden øget markant. Aldrig før 
har et barn haft bedre muligheder for at udvikle sig og realisere sit indre potentiale end det har i dag. Det kan 
naturligvis stadig blive meget bedre - og det vil vi gøre alt for at bidrage til. 
 
En stor del af verdens problemer skyldes uvidenhed. Det kan lyde paradoksalt, men det materialistiske ver-
densbillede og den såkaldte videnskabelig metode, som pr. definition udelukker livets indre dimensioner, er 
efter vores opfattelse det helt store problem i den henseende. Vi mener ikke, at verden kun består af noget 
materielt. For os er livets indre dimensioner mindst lige så virkelige og vigtige som den fysiske dimension - ja 
faktisk er de fysiske fænomener efter vores oplevelse oftest virkninger af livets indre dimensioner.  
 
Hensigten med fokusområderne 
 
Et sådant radikalt anderledes verdensbillede end det herskende medfører naturligvis også i mange tilfælde 
andre anvisninger på, hvordan vi skal indrette os og handle i den fysiske verden - og hvordan vi kan blive 
mere lykkelige. Derfor har vi oprettet en række fokusområder, som alle har til hensigt at udvikle en dybere og 
mere komplet forståelse af et givent område - en forståelse, som altså også inkluderer livets indre dimensio-
ner og de love og principper, som hersker dér. 
 
Ligesom videnskabsmanden udforsker den fysiske verden med sine fysiske sanser og måleredskaber, så 
udforskes livets indre dimensioner med vores indre erkendelseskilde - intuitionen. Hermed ikke sagt, at intui-
tionen altid fortæller os sandheden. Ikke desto mindre er det en erkendelseskilde, som vi tager alvorligt og til 
stadighed arbejder på at forædle. Men ligesom for videnskabsmanden, så består testen i, om det virker i 
praksis.  
 
 
Flere eksempler kunne nævnes – hermed blot ét givet: Martinus – som via en ”kosmisk bevidsthed”, som 
han blev åbnet til, var i stand til at beskrive de mest komplicerede sammenhænge i universet – komplicerede 
efter almindelige menneskers intelligens, og som mange forskere m.fl. studerer som ”sandheden”, hvilket 
den da også er omkring ”verdensaltet”. 
 
Megen information kan findes på internettet om Martinus, men indholdet af hans bøger, er for det almindeli-
ge menneske meget vanskeligt tilgængeligt og kun de færreste kan overkomme at læse og forstå hans for-
fatterskab. 


