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”Opstandelsen”
En beretning om healingen på Kreta

Året er 2010 jeg er ved at gennemleve en krise i mit liv.
Det er sen aften, da jeg ankommer til Kreta og bliver indlogeret
på hotel Creta Sun nær Chania. Det er kun 18 dage siden, min
mand døde i mine arme af lungehindekræft, den mest
smertefulde af alle kræftformer og kun 3 dage siden jeg udskrev
mig selv fra Glostrup Hospital, efter at jeg fik et hjerteanfald, som
en følge af det chok jeg fik, ved at opdage en pose med nogle af
min mands ejendele under soklen på klædeskabet. Ting fra min
mands utroskab, der vidnede om flere kvinder gennem vores tid
sammen.

Jeg har ingen problemer med at rejse alene men denne tur, skal
vise sig at blive ganske anderledes for mig end jeg havde
forestillet mig. Normalt har jeg mange planer om at se stedets
sædværdigheder, og afslapning, ro og badeferie er ikke mig. Der
skal helst ske noget. Men Mads Brøndsted, min terapeut, har
rådet mig til at droppe en storbytur og i stedet finde ro og lise i
min sørgende sjæl, med gode bøger på en øde strand. Og det er
lige præcist det, jeg er ankommet til.
Jeg handler ind i Geranis supermarked, og kan klare mig et par
dage. De første dage går stille hen. Mit hjerte er tungt, og gråden
sider som en klump i min hals hele tiden. Jeg finder lindring i
bogen ”The Light shall set You Free” af Dr. Norma Milanovich og
Dr. Shirley McCune. Og min søde veninde Grete har givet mig
”Marias lære” Jomfru Marias pilgrimsrute, af Hans Lyngsgaard
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med under armen. Jeg tager den kun, for at glæde hende, men
bogen skal vise sig at medvirke til, at jeg kan se, at jeg selv er på
en slags pilgrimsrute på livets vej. Solen står op og den går ned
bag havets stille blå. Jeg læser, bader, læser, bader, læser og
drikker vand og kaffe og går lange ture langs kysten. Jeg sover,
slapper af og tænker over livets mysterium.
Efter nogle dage er jeg igen ude og bade i de varme blide bølger.
Jeg er en god svømmer og har taget turen et par gange frem og
tilbage langs kysten. Jeg føler mig frisk, rolig og helt i harmoni
med mit eget væsen. Måske har jeg svømmet her i en times tid.
Solen står højt på en himmel, der er blå og varm og jeg ligger på
ryggen og ser op i det uendelige blå uden en tanke overhovedet.
Pludselig ser jeg et mønster, der i lange strimler bevæger sig fra
himlens hvælving ned i en bølgende strøm, til det rammer havet
langt ude i horisonten. Strimlerne hænger sammen to og to og
snor sig som DNA strenge. De er gråhvide som lette
sommerskyer. Jeg tror først, at det er saltvandet i mine øjne, der
laver numre med mig, men energierne forsvinder ikke, da jeg
gnider mine øjne. Jeg opgiver at forklare fænomenet med min
logiske sans og lægger mig i stedet stille på ryggen og vugger i
havets blide favntag. Strimlerne hænger sammen foroven og går
hele horisonten rundt, så jeg har følelsen af at ligge i en kæmpe
gral. Jeg tænker, at det er underligt, at gralen er sat på hovedet
og jeg ligger ligesom inden i den. En vidunderlig følelse af fred,
ro og uendelig kærlighed flyder til mig via disse strimler, der
bevæger og snor sig, som leger de med en usynlig vind, men
stadig fastholdt i formen. Længe ligger jeg her og føler, at jeg
modtager kærlighed fra universet. Fyldt af fred og total harmoni.
Følelsen af at livet har givet mig total frihed til at leve resten af
mit liv, ligesom jeg ønsker fylder mig op. Måske netop ved at
sandheden om utroskabet blev smidt i hovedet på mig på den
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voldsomme måde medføre, at jeg vil være i stand til at give slip.
HELT SLIP på det liv der ligger bag mig. Jeg beslutter i dette nu,
at jeg aldrig mere vil respondere på de mennesker, der prøver at
trække mig ned. Jeg vil fremover kun give næring til de
mennesker, der er positive og jeg vil lade denne positive energi
flyde i mig og jeg vil fremover følge mine egne drømme,
ligegyldigt hvor store andre synes de er. Jeg vil leve mit liv i lys
og kærlighed og jeg vil ikke leve alene.
Hvad der i virkeligheden skete denne dag på havet, kan jeg kun
gætte mig til. Måske var det en vortex, som i kæmpeformat er
magen til det elektromagnetiske felt, vi alle har med udspring i
hjertet. Dette felt ligner en donut og i dette elektromagnetiske felt,
er vi forbundet med alt, som Foster og Kemberly Gamble
beskriver det i filmen ”Thrive: What on Earth will it Take.” Se evt.
thrivemovement.com. Du kan se den dejlige film gratis på
YouTube. På You Tube beskrives systemet kort i ”Torus Dynamo
– Adam Trombly.” Som sagt ved jeg ikke helt hvad som skete,
men jeg blev renset og al vrede og bitterhed var som skyllet væk.

Tilbage var kun de rene tanker og den neutrale kærlighed.
Jeg var sat fri.
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Myten: Herkules’ 12 arbejder

Efter en god nats søvn beslutter jeg, at leje en bil og køre ind til
Chania og se på byen. Jeg spiser en dejlig græsk salat på en lille
taverna, hvor 2 musikanter spiller græsk musik. For første gang i
dette år føler jeg en stille glæde over at leve og over livet omkring
mig. Jeg føler, at jeg hørte til, selvom jeg ikke kommer i snak
med nogen. Nede ved havnen ser jeg skibe tage ud med turister
og dagen efter, sidder jeg selv på et gammelt sejlskib, på tur
langs klippekysten der ser ud som om, at selv klippen skriger de
smerter ud, som døden har med sig. Senere snorkler vi i det
klare vand og dykker ved et gammelt flyvrag fra 2. verdenskrig.
Skibet sejler senere videre langs klippeøen, hvor vilde Stenbukke
ballancerer på kanten af den høje klippe. Symbolikken ved at se
klippen og disse stenbukke der bevæge sig på de stejle
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klippesider og til sidst når toppen af bjerget, får mig til at tænke
på Herkules’ 12 arbejder.

I Herkules’ 10. arbejde i stenbukken, skal Herkules hjælpe med
at få livets lys til at stråle frem i en verden af mørke. Herkules
skal redde Prometeus, der er i stor pine. Prometeus ligger
udstrakt på en klippe lænket og lidende. Min mand var stenbuk,
han havde også en tvillingebror som Herkules. Min mand var
lænket til sengen og han led også i stor smerte som Prometeus i
legenden. Prometeus stjal ilden fra himlen og blev straffet ved at
komme i helvede. Kræftens væsen var min mands helvede, jeg
hjalp ham fri, så godt jeg formåede.
Jeg har altid troet, at min mand var som Herkules, der havde
nået toppen af bjerget, set lyset og derefter vendt tilbage til
mørket for at hjælpe andre op. For han arbejdede altid for andre -
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og fik aldrig noget for det. Nu ved jeg, at han fik penge for sit
arbejde og disse penge brugte han på kvinder, gaver og hoteller.
Måske er det i virkeligheden mig, der er i gang med Herkules’ 12
arbejder. Jeg har arbejdet i over 13 1/2 år på det 11 arbejde. Jeg
har taget mit lys og draget tilbage til dem, for hvem lyset kun er et
flygtigt punkt for at hjælpe dem med at få det til at vokse. Jeg gik
til et rige, som måtte renses for gammelt ondt som Herkules, thi i
min mands hjem og i hans familie havde lyssky foretagender
fundet sted.
”I årevis havde kongen af mit hjem ikke ryddet det møg væk, som
han og hans kvæg, havde efterladt sig i de kongelige stalde,”
ligesom der står i Herkules’ arbejder.
Jeg har været en åndelig vandbærer, som i det 11. arbejde, for
jeg var bevidst om, at vandet bringer renselse. Dette fik jeg bevis
på, efter min hjemkomst fra Kreta, hvor jeg besluttede at sælge
huset, for at kunne starte et helt nyt liv i Lys og Kærlighed. Jeg
gik igennem alle husets rum, rensede og velsignede dem, for at
give plads til lys og ærlighed, for alle løgnene der var sagt, var
det tungeste møg og det sad i alle kroge. Jeg satte dette hus fri,
der var så tynget af mørke.
Hvad jeg ikke havde forudset var, at det virker! Huset blev
velsignet.
Huset blev oversvømmet i efteråret 2011, af det reneste klare
regnvand. Ikke mudder og slam, men det reneste, reneste vand.
Hele to gange! Jeg måtte i bogstaveligste forstand, rense ud i
den stinkende stald, dette mit 11. arbejde. Det var ikke to floders
løb der blev vendt, som i Herkules’ tilfælde, men drænet langs
huset.
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Ligesom Herkules, får jeg efter min ”dåd” - som var at elske
”kongen og hele hans følge” - ingen anerkendelse, ingen ros og
ingen har ondt af mig, skønt jeg i denne periode gennemgår
megen lidelse. Jeg når endda frem til den store prøve, ligesom
Herkules, hvor selv Gud forlader mig. Sådan havde jeg det, den
nat jeg lå på hospitalet, med mit hjerteanfald. Helt alene var jeg.
For ingen vidste at jeg lå der. Ingen kendte til min dybe, dybe
smerte.
Jeg kommer pludselig til at smile, da jeg står her ved rælingen og
tænker på Herkules. I hans 2. arbejde tager han til Kreta og her
står jeg! Han tager til den vældige labyrint på øen. Min labyrint er
vejen ud af de mange løgne i mit ægteskab. Løgnene er værre
end utroskaben. ”Labyrinten” står for rådvildhed, forvirring og den
store illusion. Herkules skal finde den hellige tyr. Tyren
symboliserer vores begær. Jeg vil finde min afdøde mands
hemmelige begær og jeg vil forstå det, og jeg vil derefter
overstråle det i sandhedens lys. I legenden rejser Herkules fra
sted til sted, hvor han forfølger tyren. Tyren er ledet af en lysende
stjerne, der skinner på dens pande. Stjernen symboliserer
Aldebaran i Taurus / eller det 3. øje. Når vi åbner det 3 øje, er alt
overstrålet af sandhedens lys. Herkules skal bringe tyren til
Herrens tempel, højt på ”det hellige sted” Jeg skal finde min egen
tyr, mit eget begær, der lige nu handler om at finde sandheden.
Mine planer for den efterfølgende dag, er at køre højt op i
bjergene, til ”Det hellige Sted”, på den Gyldne Grund, ”The
Golden Foundation”, og det tempel, som Asger Lorentsen og
Yvonne Wassini har bygget i bjergene et godt stykke vej fra
Heraklion.
I tolkningen af Herkules 2. arbejde siges det, at aspirantens og
disciplens kors er det faste kors. Jeg er på det faste kors i mit
horoskop. Det fik jeg fortalt på et kursus i discipelskabets
astrologi hos Holger Stavnsbjerg. Tyren indgår i det faste kors.
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Hos aspiranten hersker Vulkan, hvis rensende ild lutrer og befrier
for alle urenheder. Vulkan(en) er lige nu i udbrud! - i mit
horoskop.
Jeg kører i en lille lejet bil af snoede og meget smalle veje op til
templet. Jeg har ikke planlagt denne del af turen hjemmefra og
har ingen kørselsvejledning, ingen information, ingen
telefonnumre og jeg ved ikke hvad der venter forude, på en vej
der synes at blive smallere og smallere som to hjulspor. Hvis jeg
kører forkert her, kan jeg ikke vende bilen, for der er ikke plads,
og slugten på min højre side er dyb. Håber ikke jeg møder en
modkørende. I en lille by på vejen spørger jeg om retningen til
templet. Men ingen kender til stedet. I byen findes en telefon. Jeg
får ringet til Danmark og med hjælp herfra finder jeg frem til
templet med den blå kuppel. Det er som om, jeg er blevet hjulpet
og guidet hele vejen af usynlige venner. Jeg kan normalt aldrig
finde vej. Men jeg køre ikke forkert her.
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Der er ingen arrangementer på Den gyldne Grund før ugen efter,
så det er muligt at overnatte nogle dage. Jeg ryster over hele
kroppen, da jeg parkerer bilen på pladsen ved templet for den
smalle vej, uvisheden og de stejle skråninger uden rækværk
meget langt ned, har sat sig i mit flossede nervesystem. Men
roen på stedet, får mig hurtigt til at nyde at være her og efter at
jeg har lavet mig lidt mad, går jeg til ro under stjernerne, der
synes at være så tæt på, at jeg kan række ud og nå dem.
Jeg er nået til min pilgrimsrejses ”Hellige Sted” højt på et bjerg.
Måske er dette min ”Åbenbaring.”
Stedet må være Kretas Kroncenter, for himlens diamenter glimter
om kap over mit hoved. Et par stille dage i stor harmoni og fred
går hen. Jeg læser i bogen Marias Lære og føler at min egen
pilgrimsrute slutter her på dette bjerg, der er så omsluttet af fred.
I templets smukke sal, med udsigt til bjergene til alle sider
mediterer jeg alene og jeg møder ”Forklarelsen på Bjerget.”

Jeg forstår nu, hvorfor jeg sidder på Jupiter i et maleri, som jeg
malede til forsiden af min bog ”Sai Baba og mit indre univers”
10

Mødet med Sai Baba i januar 1995 blev starten på min
pilgrimsrute. Nu sidder jeg her næsten 20 år senere, ved
slutningen af min pilgrimsrute.
I myten om Herkules foregår det 11. arbejde i Vandbæreren.
Jupiter er den esoteriske hersker, der inspirerer til de store vidder
og til en vældig kærlighed og visdom. Dette bliver jeg først klar
over her på bjerget. Men maleriet som blev til i kraft af min
underbevidsthed eller nærmere min overbevidsthed vidste bedre.

I templet beder jeg en bøn: ”Kære Gud. Når jeg kommer hjem, vil
du så give mig et tegn, der viser mig, at min mand i det mindste
var mig tro, efter vi blev gift på vor 10 års dag for vort møde?”
Vi bliv gift på en strand i Thailand. Det mest romantiske bryllup,
man kan forestille sig. I 10 år havde jeg friet og da han endelig
sagde ja, ville han giftes i hemmelighed. Den lille festabe, der
aldrig lod en årsag passere forbi, uden at det blev anledning til at
holde fest, ville ikke feste. Ingen måtte vide at vi giftede os. Jeg
var bare lykkelig og fattede ingenting. Da vi kom tilbage til
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Danmark, kunne jeg imidlertid ikke tie mere og da vi holdt en
kæmpe fest kort efter hjemkomsten, fordi min mand og hans
tvilling fyldte 60 år, ja så røg det selvfølgelig ud af mig ved festen.
Og så blev der danset brudevals og alt det der. Så
hemmeligheden holdt ikke.
Gud glemmer ikke at give mig et tegn.
Inden jeg rejste til Kreta, gik jeg hele huset igennem. Alt blev set
igennem, papirer, kasser, loft og kælder. De beviser jeg fandt på
utroskaben, viste jeg til en eneste person, bare fordi ingen
bagefter skulle komme og sige, at jeg var fuld af løgn. Derefter
destruerede jeg det hele og sagde til min ven, at jeg aldrig ville
tale om det igen. Nu er jeg så hjemme igen fra Kreta. Klar og ren
i tanken. Min sjæl og jeg er et.
Jeg sætter mig ved computeren for at se, om der er kommet
vigtige mails i mit fravær. Så sidder jeg og ser hist og pist. Min
mand var ikke så ferm til EDB, Han skulle have hjælp til at sende
mail og han lærte lidt excel, som han skulle kunne på det arbejde
han havde. Der er intet usædvanligt på Pc’en. Da hører jeg en
stemme i mit øre: ”Prøv at se i papirkurven på Pc’en!” Den
glemmer jeg altid at tømme og mange ting ligger der og fylder op
i lange tider. Da Jeg åbner papirkurven, ser jeg et udkast til en
annonce, der skal sendes til et kontaktbureau. I denne søger min
mand en elskerinde, for hans kone vil ikke have sex - står der!
Den er skrevet et stykke tid efter vores bryllup. Nu ser jeg hvorfor
han ville giftes i hemmelighed. Hans elskerinde måtte ikke vide
noget. Hans forhold er tilsyneladende gået i stykker på grund af
vores giftermål og nu vil han så finde sig en ny kvinde.
Jeg tømmer papirkurven. Nu vil jeg ikke pine mig selv mere.
Kreta har sat mig fri.
Jeg sætter huset til salg. Giver rigtig meget væk, for jeg vil intet
have med, der har været hans. Vandskaden i kælderen, gør sit
til, at halvdelen af møblementet blev ødelagt så det røg på
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lossen. Der var en tilfredsstillelse ved at give alle hans ejendele
væk. Og se hans møbler blive ødelagt af vand. Han havde været
så knyttet til det materielle. Selv hans Mercedes, vi ikke havde
haft så længe, solgte jeg alt, alt for billigt. Og havde det dejligt.
Jeg ville hverken eje eller have den, selvom den var betalt. Nu
døde den også! – Og jeg ryddede op i hans rod. Der var flere ting
af høj værdi. Jeg gav det hele væk! Jeg fik hele hans familie på
nakken, hans børn og med dem hans børnebørn, som jeg
elskede og jeg mistede næsten alle hans venner. De kunne vel
ikke forstå hvad der gik af konen. De vidste jo ikke, at jeg havde
opdaget alle løgnene. Eller måske gjorde de? Mange af dem
havde uden tvivl deltaget i en skjult agenda. Måske var det
lettere at vende mig ryggen, end at skulle se mig i øjnene og
forklare, at også de havde vidst besked. Så var der jo også
økonomien. Jeg opdagede, hvorfor jeg aldrig måtte komme med i
banken, når han skulle omlægge lån i huset, der for øvrigt var
belånt op til skorstenen og jeg fandt gældsbeviser.
Jeg var længe om at få solgt. Da alt blev gjort op, kom jeg af sted
uden gæld, men fik heller ingen penge. Jeg fik dog alt det med,
som jeg selv havde bragt ind i forholdet. Jeg følte mig helt fri,
selvom jeg fik alle på nakken. De mente måske, at jeg ”havde
skudt papegøjen” økonomisk set, for sådan kunne det se ud på
overfladen. Og jeg sagde jo ingenting til nogen.
Jeg fandt kærligheden til mig selv og med den fulgte min nye
mand efter meget, meget kort tid. Jeg fik nemlig en god ide. Jeg
satte en kontaktannonce i avisen. Og jeg modtog det sødeste
brev fra en mand, der også havde mistet, han havde givet sin
søde kone til kræftens hæslige væsen.
Vi havde begge elsket og mistet.
Nu går vi sammen i vores nye have, der er som ”Paradisets
Have.” Den var fuldkommen tilvokset af tornekrat, da vi kom til. Vi
pakkede den tålmodigt ud og fandt nye stier der var strøet med
blade fra Hjertetræets krone. Træet står i havens center - i
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havens Vortex. Hjertetræet består af tre stammer.
En for Tro – en for Håb og en for Kærlighed.
Vi har kaldt haven ”Pandora.”
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