Spiritualitet er for mig, når vi åbner
op for vores indre. At vi forener os
med den, vi er født som.
Den åndelige verden har været med mig hele mit liv. Mit første minde
. går helt tilbage fra da jeg var fire eller fem år. Jeg ligger i min seng,
og en engel står ved min side. Hun kommunikerer med mig, fortæller
rriig, at hun er med mig, inden hun går ud ad døren til mit værelse.
.

.

Jeg husker den dag i dag; den rare følelse, som oplevelsen efterlod i

min krop som lille pige. Men jeg husker også på samme vis følelsen af
forkerthed under mine forældres sigende blikke, da jeg fortalte om det.
Det, der føltes så naturligt for mig, kom samtidig også til at føles helt
forkert. Og det gav mig i rigtig mange år en følelse af at være et anderledes barn.
Så et eller andet sted forsøgte jeg at lukke ned for den del af mig, mens
jeg som meget ung blev gift, stiftede familie og drev virksomhed på
fuld kraft - og blev skilt igen.
Faktisk var det først, da jeg mødte min nuværende mand for otte år
siden, at jeg fortalte nogen om mine første minder om den åndelige
verden. Hos ham oplevede jeg det rum, hvor der var accept af hele mig.
Og det selvom min mand er finansmand uden særlig spiritualitet.
Der skulle dog et stressforløb og en fast beslutning om en livsændring til,
før jeg favnede og åbnede helt op for det åndelige liv og spiritualiteten.
Det var ikke en nem overgang for mig. Jeg havde haft et arbejdsliv
først som forretningsindehaver og dernæst i den finansielle sektor, så
springet var stort. Jeg oplevede også konfrontationen i min egen fordømmelse af mig selv, der stammede fra mine forældres blikke. Om at
det hele måske var snyd, og at mine evner ikke var ægte.

231

Men jeg har altid haft de visionære syn om forestående hændelser, og
set og fornemmet andre menneskers følelser. Min evne til at "tune ind
og tune ud" på andre mennesker benytter jeg kun bevidst og når jeg
skal. Ellers ville jeg blive overmandet af andre menneskers tanker, og
jeg ville også overskride deres grænser.
Så i en kombination af usikkerhed og en dybtfølt følelse og støtte fra
det åndelige liv, der fortalte mig, at jeg nok skulle klare det, startede
jeg som selvstændig igen for fem år siden - som clairvoyant og spiri'tuel erhvervscoach.

~~J eg synes tit,.. at Jeg
oplever, at kvinder giver
køb på sig selv i forsøget
på at ligne mænd for meget.
Vi skal turde vende mere
tilbage til det feminine
og kraften fra moder jord
og trække på de stærke
kvaliteter derfra.
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Og det er det, som gør mig glad. Det at få mennesker til at se en anden
dimension af sig selv og lære at stå i sig selv. At lære andre, at vi alle
har evnerne for det spirituelle i os. Man skal blot fokusere, have tillid
og troen på at ville ændre ens eget verdensbillede.
Lige nu hjælper det mig også i mit eget liv, som har taget en drejning
fra at være perfekt og sorgløst - til at være et liv, hvor jeg skal navigere
i et forløb med en uhelbredelig og aggressiv cancer hos min dejlige
mand.
Det har ændret alt og gjort livet sårbart og skrøbeligt. Men også her
har min tro og støtte fra den åndelige verden været en hjælp. På forunderlig vis har jeg i hele forløbet følt mig på forkant, hvilket giver en
form for tryghed i det tragiske.

Yin & Yang
Spiritualiteten betyder også noget for den måde, jeg er kvinde på. Vi
har jo alle både det maskuline og det feminine i os, Yin & Yang, og min
kvindelighed handler meget om den måde, jeg forsøger at være i verden på. At være den givende, den omsorgsfulde og den nærende. Og
det er jegjo på helt forskellig vis alt efter, omjeg er mor eller kæreste.
Jeg synes tit, at jeg oplever, at kvinder giver køb på sig selv i forsøget
på at ligne mænd for meget. Vi skal turde vende mere tilbage til det
feminine og kraften fra moder jord og trække på de stærke kvaliteter
derfra. Det er kvaliteter, som kvinderne iårtier har givet køb på, måske
ikke så meget privat, men i høj grad i erhvervslivet.
Jeg tror, at når kvinders signaler bliver misforstået, så er det, fordi de
ikke er tro mod, hvem de er. Når de forsøger at være feminine i deres
ydre fremtoning, men er maskuline i deres handlemåder, så opstår der
misforståelser. Hvis man som kvinde derimod både ser feminin ud og
også agerer kvindeligt, så tror jeg ikke, at der sker misforståelser.
J eg har selv haft svært ved at nå ind til mit eget rene feminine væsen.
Ogjeg føler det også kun rigtig stærkt, når jeg enten er helt alene, eller
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når jeg taler ærligt fra hjertet. Vi glemmer ofte at tale fra hjertet i en
travl hverdag og taler i stedet fra hovedet. Alt for mange kvinder er i
hovedet og ikke i hjertet.

Alderen har gjort mig rolig
Jeg er sådan en, der altid har haft svært ved at huske min egen alder.
Og den har aldrig betydet særlig meget for mig. Jeg havde lidt reflekterende tanker, dajeg fyldte 48 år, fordi jeg har altid haft det sådan, at
jeg helt sikkert bliver 96 år, og så er 48 år jo halvvejs. Men det var mest
ipanik over, omjeg nu når jeg alt det, som jeg vil!
Jeg hviler meget mere i mig selv nu og føler mig absolut ligeså attraktiv som kvinde nu, som da jeg var yngre. Jeg tænker da over, at
jeg er kommet op i en anden alder, og min egen følelse af at være
lækker handler rigtig meget om det indre barometer. Det er ikke
noget, der bare kan fikses med make-up og en fin kjole. Det skal
komme indefra.
Det fedeste ved alderen er jo alle de oplevelser, som jeg har haft i livet - også den svære, som jeg står i nu. For den er med til at gøre mig
endnu mere beslutsom som kvinde. Jeg gider sgu' ikke mere bullshit,
og jeg gider ikke spilde min tid.
J eg er ikke bange for at blive ældre, men har det også på samme tid
sådan, at det er NU, at jeg skal ud med de budskaber og den viden,
som jeg gerne vil dele. Det skal ikke først være om ti år. Omvendt kan
jeg tænke på, hvad jeg så har opnået ide seneste ti år, og så tænker jeg
"holy moly," jeg har nået meget. Det er helt vildt. Såjeg er sikker på, at
jeg nok skal nå meget endnu.
Jeg lytter også meget mere til mig selv nu. Hvad jeg vil, hvad jeg gider
eller ikke gider. Hvis jeg f.eks. er ibyen og egentlig ikke har lyst at blive
der, så tager jeg hjem i stedet for bare at blive af ren høflighed. Jeg er
ikke længere bange for at gå glip af noget, eller for hvad andre folk siger, tænker og mener.
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Min krop har gjort det godt
Min krop må gerne se ud, som den gør. Den har gjort det godt og oplevet meget. Nogle dage kan jeg da godt tænke, at hold k. .., hvor har
jeg mange rynker og bedstemorarme, hår alle de forkerte steder og et
sæt øjne, der bliver ringere. For ikke at tale om min hukommelse, som
også er blevet dårligere.
Men altså sådan er det jo. Og jeg må jo bare træne noget mere, og så
har jeg stor fokus på, hvad jeg putter i munden og i det hele taget,
hvordan jeg behandler min krop og mit sind. Det er jeg meget bevidst
om. Krop, sind og ånd - menneskets tre ben.
I bund og grund bunder de udfordringer, som vi alle har med vores
kroppe indimellem, jo ofte i noget helt andet, som det nok ville være
meget bedre at kigge på frem for f.eks. at få rettet noget. Ikke at jeg
dømmer, for folk kan have så forskellige grunde til at få noget rettet.
J eg kan heldigvis heller ikke mærke overgangsalderen i kroppen endnu. Jeg har det da nogle gange lidt varmt, og min menstruation kommer kun en gang hver tredje-fjerde måned, men ellers er der ikke rigtig
noget at mærke. J eg har også lidt den indstilling, at det kan da ikke
passe, at jeg skal have bøvl med det, så mon ikke jeg bare kommer til
at gå let hen over den.

Livet i nuet
Det vigtigste for mig lige nu er, at jeg går med det flow, der viser sig.
Den situation, som min mand ogjeg er i lige nu i livet, kræver, at jeg er
og hviler i nuet 100 %. Jeg kan ikke længere planlægge på forhånd, og
min forudindtagede mening om, hvordan fremtiden skulle være, den
har jeg ikke længere.
Jeg må have tillid til, at tingene sker på den bedste måde. Vi lever livet
lige nu.
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