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Vi møder min guide
Så er jeg ved at være rejseklar. De oplevelser, jeg vil få på min 
rejse, er en erindring, som ligger i vores aura i det astrale lag, ifølge 
Michael. 
Jeg skal ligge på en briks med et tæppe over mig. Lyset bliver 
dæmpet, og jeg skal nu med lukkede øjne følge Michaels instruk-
tion: ”Du forestiller dig, at du står på en dejlig eng...” starter vi. 
Så skal jeg forestille mig, at jeg møder min skytsånd. Jeg er stadig 
med. Jeg kan sagtens forestille mig den dér skytsånd på engen, 
men jeg er ikke sikker på, at der er en skytsånd, eller om det bare er 
min livlige fantasi. Men han hedder Bjarne, er rødhåret, bredskåren 
og ligner en viking; ikke nogen jeg kender. 

Tilbage Til 1734
Lidt efter står jeg på et torv, eller det er det billede, der går over 
nethinden. Michael spørger mig, hvad årstal vi er i. ”1734,” svarer 
jeg, helt uden tøven. Jeg ved ikke, hvor tallet kommer fra; det er 
bare det tal, jeg siger, når han spørger. Han spørger mig, om jeg 
har en idé om, hvor i verden vi er. Jeg tænker umiddelbart midt 
Europa. Jeg er stadig ikke i nogen form for trance eller hypnose.
Jeg står på et torv med toppede brosten. Jeg kan se ned på mine 
fødder. Jeg har brune lædersnøresko på, og mit tøj er sådan no-
get lærredsagtigt i jordfarver, og jeg har en glat guldring på højre 
ringfinger. 

en film fra gamle dage
Michael beder mig om at forestille mig, at 
jeg går fra torvet og hjem. ”Kan du finde 
vej? ” spørger han. Det kan jeg sagtens, 
jeg drejer om et hjørne og så endnu ét, og 
så står vi foran et hus med en stentrappe 
og jerngelænder. Michael beder mig om at 
gå ind i entréen og spørger mig, hvordan 
der ser ud, og hvordan det føles. Der er 
mørkt i entréen og senere også i stuen. 
Der er stille og en følelse af at kede sig 
lidt. Men jeg er jo også 20 år, og nu må 
der altså godt snart ske noget. 

Der ikke andre mennesker i huset. 
Michael beder mig ”spole filmen 
frem” til der er nogen hjemme. 
Dér er min mor, hun står ved 
komfuret – sådan ét jeg kender 
fra svenske ødegårde – med 

brændefyring og ovnringe i 
jern. Min far er der ikke, han 

er væk for lidt længere tid, 
men jeg kan ikke sige 
hvorfor eller hvad han 
laver. Michael spørger 
mig undervejs i rejsen, 
om der er nogen af 
dem, jeg møder, jeg 
kender i dag. 

eg er på vej på torvet. Det må være hverdag. Jeg er 20 
år og ringforlovet, stadig hjemmeboende, og vi er øjen-
synligt tilbage i midten af det 17. århundrede, et sted i 
Europa. Men lad os lige kort spole nogle hundrede år 
frem til 2015. 

rejseklar
Rejsen starter en smuk aprildag i København. Jeg har købt sand-
wich og juice og forventningsfuldt sat mig ind i IC3-toget nordpå. 
Over til Michael Agerholm, som arbejder med at guide folk tilbage 
til underbevidsthedens erindringer om tidligere liv. Gennem fire år 
har han haft sin klinik dér ”søndenfjords”, som det hedder, når man 
er i limfjordslandet, med åbne vidder og udsigt til Salling. Efter den 
første del af rejsen skal jeg på en endnu længere rejse, hvor Michael 
skal være min guide tilbage i tid til et tidligere liv – eller rejsen ind 
i min egen fantasis spindelkroge, som skeptikere vil sige om det, 
der foregår. 

inTeT uTrygT her
Michael tager imod mig i sin klinik, som er rigtig rart og venligt ind-
rettet; jeg føler mig velkommen og tilpas. Vi starter med at tale om, 
hvad der skal foregå. Michael fortæller bl.a., at jeg kan forvente en 
helt tryg oplevelse. Og at jeg, hvis jeg møder noget, der føles svært, 
trist, traumatisk, vil blive guidet blidt derfra; han har så at sige ”snor 
i mig” hele tiden. Han fortæller også, at jeg ikke skal i nogen dyb 
trance eller hypnose; det hele vil foregå i en tilstand, hvor jeg 
er ved fuld bevidsthed, blot et par trin under dagsbevidst-
hed, på samme måde som ved meditation eller afslap-
ningsøvelser. Faktisk så er det, der skal foregå, en 
slags guidet meditation eller visualiseringsøvelse, 
hvor Michael fx tæller og beder mig om at fore-
stille mig forskellige farver. Til sidst beder han 
min skytsånd vise sig og tage mig med tilbage 
til det årstal, der dukker op. 

hjerTeenergi 
er dagens Tema
Som forberedelse til rejsen skal jeg bl.a. 
trække et visdomskort og vælge en 
sten i en stor skål med de smukkeste 
stene. 
Den sten, der taler til mig, er en lille 
fin Rosenkvarts. Den er knyttet til 
hjertechakraet. Det er altså ”hjer-
teenergi”, mit besøg handler om, 
fortæller Michael mig, dvs. hjertet, 
egen kærlighed og kærlighed til an-
dre. Jeg skal også vælge tre ord på 
en lang liste. Ting, som jeg synes 
er vigtige, eller gerne vil styrke el-
ler have mere af i mit liv. Jeg vælger 
”tryg”, ”elsket” og ”sund”. Jeg kunne 
også have valgt fx handlekraft, mod, 
fri, beslutsom, kærlig, accepteret mv. 

JPå 
rejse 
med

Har vi levet før? 

Og hvis vi har, 
var vi så Cleopatra 
eller Maren i 
kæret? 

Vi tog til 
det nordlige 
Midtjylland 
for at prøve 
en såkaldt 
regressionsrejse.

TeksT Shanta Maria thacker// foTo helle charlotte kjeldSen

sjælensjælensjælen?
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ingen fine TiTler her
Michael gør meget ud af, at han ikke er terapeut, men guide: ”Det 
stritter lidt i mig, når nogle, der har taget et kursus over fx 2–3 
weekender, kalder sig terapeut. Jeg har taget en uddannelsen som 
guide. Jeg har terapeutiske redskaber i min værktøjskasse, men det 
gør mig ikke til terapeut. Jeg mener, at der skal en længere uddan-
nelse til. Vi skal som behandlere være ydmyge,” forklarer han.

ingen heks på båleT
Jeg fortæller Michael, at jeg er overrasket over, at det var så roligt, 
det jeg så. Der var langt mindre guld og røgelse og drama, end jeg 
havde forventet. Vi hører altid om hekse, der bliver brændt på bål, 
og dramatiske begivenheder, når folk bliver sendt på regressions-
rejse. Jeg er faktisk Maren i kæret dér. Michael siger, at det måske 
er, fordi jeg skal skrive om min rejse; så vil jeg typisk opleve en 
”mindre dramatisk rejse”. Jeg har også fået en rejse, der matcher 
mine tre valgte ord, og så er der jo også lige det med, at de fleste 
mennesker rent faktisk lever helt almindelige liv; der er jo ikke ret 
mange prinsesser og prinser i det virkelige liv.

indbildning eller Tidligere liV? 
Er jeg så overbevist om, at det var et tidligere liv, jeg oplevede? Nej, 
det er jeg ikke. Måske. Jeg lader tvivlen være, jeg behøver ikke be-
slutte mig for, hvad det var. Men ét er jeg sikker på. Det var en god 
og sjov oplevelse, som kan bruges til en masse inden for personlig 
udvikling, bl.a. i arbejdet med ubevidste sider. 

Så hvad har jeg fået ud af det? Jeg har fået nogle redskaber med 
hjem, fx Michaels affirmationer på cd’en, som er tilpasset lige præ-
cis min rejse og mine tre ord. Jeg har fået nogle gode  input, fx 
omkring, hvordan jeg kan arbejde med mig selv.

Og jeg har oplevet en rejse til 1734 - uanset hvad det nu var - som 
var fin og blød og taler til mig. Den føles ikke tilfældig, uanset om 
det er min egen underbevidsthed, der laver den, eller om det, som 
Michael siger, er en erindring om et tidligere liv - der er under alle 
omstændigheder en følelse af, at den ”matcher”. Og så har jeg fået 
afmonteret myten om, at regressionsrejser behøver at være fyldt 
med drama og guld og røgelse. 

Tanken er, at nogle af de centrale mennesker, vi har omkring os, er 
med igennem flere liv, eller inkarnationer. Det kan jeg ikke umid-
delbart svare på. 

Vi ser min forlovede, en ung og lidt ranglet mand. ”Hvad kalder 
han dig, hvad hedder du?” spørger Michael. Beate, svarer jeg, igen 
uden at tøve. Vi fortsætter rejsen. Spoler med Michaels guiden lidt 
frem i ryk, nogle år ad gangen. Det er ligesom en indre film, på 
samme måde som en visualisering. 22 år, så jeg er gift, 25 år, første 
og eneste barn, en så fin lille datter, der hedder Anine. Resten af 
rejsen hopper vi nogle år ad gangen. Der sker ikke det store – og 
her er det, der nok mest overrasker mig: der er sååå roligt og stille 
og stabilt. Det er gennemsyret af lige præcis grundfølelsen af de 
dér tre ord fra listen: sund, tryg og elsket. Jeg bliver omkring 72 år 
dér. Intet drama. 

hjem igen 
Michael guider mig roligt tilbage fra rejsen, forbi engen igen. På 
vejen gør vi holdt, og han laver en form for energiarbejde med af-
firmationer, positive udsagn og ord, som han siger højt, med ønsket 
om, at deres energi skal virke i mig. Og så vender jeg langsomt 
tilbage til det skarpe sollys i limfjordslandet en torsdag eftermiddag 
i 2015. 

regressionsrejser giVer indsigT 
Over den efterfølgende snak og the spørger jeg Michael om, hvad 
det typisk er, der får folk til at kontakte ham. Han fortæller, at det 
oftest er folk, der ønsker at arbejde med sig selv og deres psykiske 
og sjælelige udvikling: 

– ”Nogle kommer efter en større livskrise. Andre kommer, fordi de 
bliver ved med at støde ind i de samme typer udfordringer igen og 
igen, og ikke rigtig kan få hul på knuden på anden måde”, fortæller 
han. ”Men for nogle kan det også bare være lysten til at se, hvad 
sådan en session vil bringe.” Michael fortæller, at omkring hver 5. 
kommer for at få en sjælsrejse (i modsætning til det, han kalder 
regressionsrejse). Så er målet ikke at skabe forandring eller arbejde 
med egen udvikling, traumer, skygger eller lignende, men bare at 
opleve. 


