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Jeg møtte Jesus 
Bekjennelser fra en motvillig troende 
 
Av Christian Paaske 
 
I møte med grensesprengende opplevelser og mystiske erfaringer kan det være fornuftig 
å undersøke nærmere sin egen referanseramme for opplevelse. For å forstå fenomener 
utenfor boksen, må en også være i stand til å tenke utenfor boksen. 
 
Ved å følge tilfeldighetene eller høyere makters uransakelige veier er en dansk 
journalist på et reiseoppdrag i Spania. Av turistmessig og kulturell interesse overværer 
hun en gudstjeneste. Det hun er i ferd med å oppleve har ingenting i hennes fornuftige, 
danske oppvekst, utdannelse og moderne syn på tilværelsen forberedt henne på. Fra å 
observere kristne slik intellektuelle flest ser med medlidenhet på dyr i zoologisk have, er 
hun selv i ferd med å bli ett av dem. Den 47 år gamle Charlotte Rørth er inntil da 
normal. Snart inntrer opplevelser hvor grunnmuren smuldrer vekk under henne, sender 
henne på en indre reise og endevender det meste hun trodde om seg selv og den verden 
hun lever i. 
  Slik engelen Gabriel kom til Jomfru Maria og sa at hun snart ville føde et barn, slik 
følger også denne historien denne tradisjonen og innleder med et varsel. 
 
«I det proppfulle kirkerommet med kritthvite hvelvinger og en altervegg, som lyser opp 
av gylne statuer og Maria med Jesus på armen, er messen til hans ære nesten forbi. 
Kirkegjengerne reiser seg fra trebenkene og hilser til alle sider på naboer, fettere og 
kusiner og brødre. Plutselig viftes folk til siden, en liten rund svartkledd kone i flate sko 
og et tørkle i sin venstre hånd. Hun går rett mot meg, og stiller seg rett foran meg. Hun 
er så liten, under halvannen meter, at hun ser opp på meg, mens hun trekker pusten 
hektisk og høylytt. 
- Du er utvalgt, sier hun, idet hun forpustet tar mine hender inn til seg og knuger dem 
hardt mot sitt bryst...... 
- Du skal fortelle den viktigste historie i din tid...... 
- Jorden skal gå under, og bare de som tror, vil reddes. Og du skal fortelle det til alle.» 
 
Tre måneder senere besøker hun et 500 år gammelt kapell i nabobyen Úbeda, La Sacra 
Capilla del Salvador, frelserens hellige kapell. I mellomtiden har hun vært gjennom 
flere  overraskende opplevelser: lysfenomener, paralyserende transetilstander, sterke 
drømmer og intense følelser. Det er i sakristiet til dette kapellet hun møter Jesus. 
 
Opplevelsen fremstår like virkelig som alt annet hun opplever i den fysiske verden. Hun 
står ansikt til ansikt med en person hun gjenkjenner som Jesus. Landskapet er som 
hentet rett ut av Bibelhistorien, han er omgitt av disipler, hun merker varmen og ser 
ansiktstrekk, øynene, klærne og Jesus stående foran seg som et hvilket som helst annet 
levende menneske av kjøtt og blod. Hun er tilstede i denne scenen for 2000 år siden, 
samtidig som hun ser og hører turistene som kommer inn og snakker bak henne. De to 
virkelighetene flyter over i hverandre.  Hun både ser Jesus føtter på en tørr grusvei 
samtidig som hun ser flisene i kirkegulvet. Han snakker til henne: 
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«- Velkommen, godt å se deg. 
   Han sier det uten at jeg forstår det. Men min bevissthet fatter det med det samme. Han 
gjenkjenner meg. Han kjenner hvert gram, hvert et sekund, kan se gjennom alt, kan 
likevel like meg, tross all mine løgner, små og store, min surhet og smålighet...» 
 
Innenfor tid og rom er opplevelsen kortvarig, men opplevelsen var utenfor slike 
dimensjoner, ubestemmelig, både evig og bare et øyeblikk. Opplevelsen fremstod 
likevel virkelig. Aldri før hadde hun opplevd noe så intenst, tilstedeværende og av den 
grunn, nettopp virkelig. 
 
Kundalini  
Opplevelsen vekker alle hennes journalistiske instinkter. Hun kaster seg over alt hun 
kan finne for å forstå denne opplevelsen. For å gjøre det ubegripelige, begripelig. Hun 
intervjuer religiøse eksperter, henvender seg til vår tids skriftlærde og fariseere både i 
og utenfor kirken. Hun leser det meste hun kommer over av emnet og holder seg ikke 
tilbake overfor familie og venner med å fortelle om sine opplevelser. Samtidig er livet 
hennes en berg- og dalbane av intense følelser. Særlig overraskende er det at hun aldri 
har følt seg mer erotisk, tent og levende. Hun gråter ofte skiftende av både sorg og 
glede. Hun bobler over av energi, men konsentrasjonsevnen svinger og hun må bare 
følge med på bølgene og de nye strømningene som for tiden styrer hennes liv. 
  Et nytt ord hun må lære seg er, kundalini. Hun oppdager tidlig at det hun har opplevd 
er allerede detaljert beskrevet i litteratur og på internettsider dedikert til temaet og kalles 
en vekkelse av kundalini.  
  Kundalini er særlig beskrevet innen yoga. Det antas å ha sin årsak i en kjertel i bunnen 
av ryggsøylen som utskiller et sekret. Dette stoffet er antakeligvis en 
transmittersubstans. Det vil si et kjemisk stoff som inngår i prosessen hvor en nervecelle 
kan sende en elektrisk impuls til en annen. LSD er for eksempel en kunstig fremstilt 
transmittersubstans. 100-200 mikrogram er som regel nok til en standarddose LSD og 
med en medfølgende intens psykedelisk trip med flere timers varighet. Yoga og mange 
former for åndelig praksis har til hensikt en gradvis vekkelse av kundalini, og dermed 
oppnåelse av ulike former for utvidete bevissthetstilstander. Noen ganger oppstår en for 
kraftig aktivering av kundalini. Det kan oppstå gjennom yoga, meditasjon, religiøs 
praksis, sterk sorg, et fysisk slag eller for Charlottes del tilsynelatende helt ut av det blå. 
Minner fra tidligere inkarnasjoner er sannsynligvis utslagsgivende krefter hvor spor fra 
underbevisstheten bobler til overflaten og har dannet grunnlag for en slik opplevelse.   
   Reaksjonene kan være voldsomme med en lang liste over symptomer med blant annet 
rystelser, psykotiske tilstander, lysopplevelser, synske evner, intense følelser, 
søvnløshet, healingkrefter, forøket energi, aktivering av seksuell energi, ekstase, syner 
og visjoner. Mange kan forhindres i å leve et normalt liv og reaksjonene kan være alt fra 
lett oppstemthet til invalidiserende. Det kan betraktes som en utrensningsprosess og kan 
sammenlignes med å sende vann med høyt trykk gjennom en hageslange. Ligger 
slangen tilfeldig og kaotisk oppkveilt vil den når vannet settes på sprelle, danse og 
virvle ukontrollert rundt på gressplenen. Etter en stund, dager, måneder og til med år går 
det over. 
  Psykiatrien har lenge vært uforstående til fenomenet og har reagert med å dempe 
reaksjonene med medikamenter og andre drastiske virkemidler. I Østen er det en større 
forståelse for denne form for religiøse ekstase og tilsvarende med en forståelse av at det 
finnes ingen annen behandling enn aksept, vente til det går over og et mer normalt liv 
kan gjenopptas. Det skjer, men oftest etterfulgt av indre erfaringer, ny innsikt og et 
forvandlet syn på seg selv. Det skjedde med Charlotte Rørth. 
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En torpedo av tvil 
Det er spennende å følge denne prosessen hos et moderne rasjonelt menneske, godt 
forankret i de intellektuelles postmoderne høyborg av kulturrelativisme og hvor flere av 
deres guruer, Nietzsche, Marx og Freud for lengst har erklært Gud for død, et opium for 
folket eller en misforstått farsfigur. Hennes opplevelser og historie er et friskt pust og 
kan få mange på andre tanker. Kanskje er det noe i religion likevel? Kanskje er det mer 
kraft i de foldete hender enn ren innbilning, selvsuggesjon og placebo? Kanskje er det 
liv etter døden og det er mer til livet enn bare å ha det gøy? 
   Lenge har kristendommen vært under angrep. Stadig flere tvilte på holdbarheten i det 
kristne evangelium om tømmermannssønnen som gikk på vannet, helbredet de syke, 
vekket opp de døde, gjorde vann til vin, led en forferdelig skjebne, døde på et kors og 
endte som martyr og verdensfrelser. Historiene om korstog, inkvisisjon, heksebrenning 
og middelalderens slavebindende fundamentalisme overskygget Bergprekenens budskap 
om å vende det andre kinnet til. Det overskygget Jesu verdier av nestekjærlighet, 
medfølelse, barmhjertighet og tilgivelse av syndere, på tross av at det utgjør 
fundamentet i europeisk og vestlig sivilisasjons verdigrunnlag og humanisme.  
   Med vitenskapens krav om rasjonalitet og etterprøvbare bevis mistet kirken grepet. 
Stadig flere vendte kristendommen ryggen og med utdanning og teknologisk revolusjon 
ble universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjonene de nye templene. Der tilbes 
den nye guden laget av menneskets egen fornuft og tro på seg selv. Tekniske eksperter, 
professorer, leger, vitenskapsmenn, journalister og andre rikssynsere er blitt det nye 
presteskapet. Den nye religionen heter materialisme. Det er hva folk flest tror på. Det 
utgjør dagens virkelighetsoppfatning med like sterkt grep på folks tankeliv som det 
kirken hadde i middelalderen. Svoveldampende tordentaler fra kirkens mørkemenn helt 
ut over skrekkslagne menigheter var den gang effektiv propaganda for å bevare 
samfunnsmessig ro og orden, respekt for makt og øvrighet og generell hjernevasking for 
å forhindre folk i å tenke selv. Til det har kirken utspilt sin rolle og dagens 
materialistiske evangelium med utdanningssystemet, vitenskap,  massemedia og 
filmindustrien er langt mer effektivt. 
  Charlotte Rørths fortelling sender en torpedo av tvil inn i materialismen, slik en 
tidligere tvilte på kristendommen. Nå er bordet snudd. Charlotte har forlatt tvilen på 
materialismen, opplevelsen av Jesus var nok til å sende henne på leting andre steder 
etter svar på livets evige spørsmål. Foreløpig har hun funnet seg et nytt hjem i 
kristendommen. Hun går med kors, ber og leser hver morgen, drar på retreater og fyller 
livet sitt med åndskraften som transformerte hennes liv. Hun har ikke faste svar, men 
hun har åpnet seg for det uforklarlige og funnet en måte å leve med mysteriet.  
   Hun er en brovandrer. Boken hennes har fått en varm velkomst i Danmark. Ble raskt 
en snakkis og ligger på mange nattbord rundt omkring i de tusen hjem. Mange lar seg 
inspirere av hennes fortelling med bidrag til en for kristendommen hardt tiltrengt 
fornyelse. Dette er en vitamininnsprøytning. 
 
Et åndelig ideal for vår tid 
Det beste med boken er omslaget. Charlotte Rørth lyser og ser strålende ut. Et bilde sier 
mer enn de tusen ord. Er det slik man kommer til å se ut etter å ha møtt Jesus bør 
kanskje flere tenke på å gå mindre på helsestudioene og heller gå mer i kirken eller 
oppsøkte det indre tempelet av stillhet og meditasjon. Møte med Jesus var 
kjærlighetsfullt og det var det sporet hun fortsatte å følge i sin videre utforskning av den 
kristne tradisjonen og med særlig interesse for mange kristne mystikere med lignende 
erfaringer som hennes egne.  
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   Yoga og østlige tradisjoner har for lengst oppdaget er seksualenergien er grunnlaget 
også for åndelig vekst. En vekkelse av livsenergi vitaliserer ofte hele mennesket. Det 
vekker energien i alle chakraene og forårsaker ikke bare åndelige opplevelser. Vekkelse 
også av erotiske følelser, økt sanselighet, livsappetitt og rikere livsutfoldelse blir derfor 
naturlig. Å bringe denne dimensjonen inn en religion som lenge har vært hysterisk i 
forhold til alt kroppslig med mest vekt på salmesang, bibellesning, bønnemøter og tynn 
kirkekaffe, bør være  kjærkomment. Slik bringer Charlotte Rørth Jesus inn i vår tid som 
et ekte ideal, i en kultur som for lengst har skiftet sine idealer ut med filmstjerner, 
rockemusikere og sportsidioter.  
  Jesus som et levende ideal for medmenneskelighet, nestekjærlighet, ydmykhet, 
toleranse, rettferdighet, tilgivelse og det meste en forbinder med et godt menneske er 
viktig i vår tid hvor kulturen har gått åndelig konkurs. I en slik sammenheng er 
Charlotte Rørths bidrag en inspirasjon til levende og sunn religion, ikke bare 
kristendom, men til det universelle budskapet av grunnleggende menneskelige verdier. 
 
Et nytt paradigme 
Så langt slutter begeistringen, fordi Charlotte Rørth stiller ikke det aller viktigste 
spørsmålet. Hun spør ikke; hvem er det som har denne opplevelsen? 
  Det er det ingen grunn til å skamme seg over, fordi det spørsmålet stiller heller ikke 
vitenskapen og det er den normale måten å oppfatte alle opplevelser på. Det inngår i vår 
dualistiske virkelighetsoppfatning som vi tar for gitt, slik de en gang trodde jorden var 
flat. Den består i at jeg er et subjekt og kan observere en objektiv verden. Den består i at 
det som gjør meg til menneske er at jeg har en kropp, et kjønn, alder, sosiale relasjoner, 
utdannelse, jobb, eiendeler, kredittkort, et pass og et sted å bo. Jeg opplever meg selv 
adskilt fra verden og befinner meg i en verden av adskilte objekter, stoler, bord, hus, 
biler, fjell, planeter, stjerner og galakser.  
  Det tas for gitt at verden kan oppleves av et observerende vitne, uten at det stilles 
spørsmål ved hvem og hva dette vitnet er. For vitenskapen og for folk flest, er dette helt 
uproblematisk. Men i møte med grensesprengende opplevelser kan det være fornuftig å 
undersøke nærmere sin egen referanseramme for opplevelse.  
  Det åpenbare faktum er imidlertid at virkeligheten er ikke-dualistisk. Det er ingen 
adskilthet, alt er ett og utgjør en uadskillelig helhet. Det er umulig å påvise hvor 
grensene mellom et objekt begynner og et annet slutter, fordi alt er forbundet i en stor 
kosmisk suppe av atomer, energi og til slutt ingenting, eller ubegrenset potensialitet, 
uten lokalitet utenfor tid og rom. Den dualistiske verden er en mental konstruksjon av 
hvordan vi organiserer måten vi opplever verden på. Vi setter navn på former, uten å 
forstå til hva formene består av. På samme måte som vi ser omgivelsene, men tenker 
ikke over at uten lys ville vi ikke kunne se noen ting.  
   Dualisme fungerer helt greit innenfor tid og rom og innfor vår verden av avtalte 
spilleregler, men i det øyeblikk vi prøver å forstå fenomener utenfor tid og rom med en 
dualistisk forståelse er svaret nødt til å bli feil. Slik var det også den gangen de trodde 
jorden var flat. Det var umulig å forklare hvorfor båtene forsvant bak horisonten, uten å 
skifte til en annen forklaringsmodell og skifte til et nytt paradigme. Det er kanskje ikke 
uten grunn at boken er utgitt på Paradigmeskifte forlag? 
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Slik uttrykte Albert Einstein det:   
 
«Mennesket er en del av helheten, som av oss kalles «universet», en begrenset del i rom 
og tid. Mennesket opplever seg selv, sine tanker og følelser som noe som er atskilt fra 
resten - en form for optisk illusjon av sin egen bevissthet. Denne illusjonen er et slags 
fengsel for oss, som begrenser oss til våre personlige behov og til sympati for kun de 
personene som står oss nærmest. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengselet 
ved å utvide vår medfølelse til å omfavne alle levende vesener og hele naturen i sin 
skjønnhet.» 
 
Ikke stol på opplevelser 
Fra et ikke-dualistisk perspektiv er opplevelser det siste en kan stole på. Opplevelser er 
ikke virkelige, eller kun tilsynelatende virkelige. Drømmer oppleves som virkelige, de 
eksisterer, men neste morgen er de borte. Slik også med dagene. Hvor blir de egentlig 
av? Dersom en dag var virkelig skulle en tro at den kan hentes fram igjen og oppleves 
om igjen. Det samme med øyeblikket. Det kan ikke fastholdes, for straks vi prøver, er 
det allerede passert. Det er noe flyktig over slik vi opplever verden fordi alt er i 
bevegelse. Ingenting er varig fra det ene øyeblikket til det neste, livet er en kontinuerlig 
flux.   
  For at noe skal være virkelig må det være varig og uforanderlig. Det eneste som 
oppfyller dette er bevissthet. Det vil si jeg, den som opplever, vitnet til alle 
opplevelsene. Dette er ikke noe langt borte, transendent og kun tilgjengelig for yogier 
og andre med tilgang på mystiske erfaringer. Det er den helt alminnelige viten jeg har 
av at jeg finnes, at jeg er.  
   Det er ikke den personen jeg tror jeg er, men bevisstheten i seg selv. Bevissthet kan 
ikke oppleves eller observeres like lite som et øye kan se seg selv. Til det trengs et speil, 
og alle opplevelser er i sin essens bevisstheten som speiler seg i seg selv. Alt du 
opplever er deg selv. Skjønnheten i en soloppgang er ikke i solen, men i deg.  
   Fysikeren Nassim Haramein illustrerer bevissthet med et kosmisk uendelig 
svømmebasseng hvor vannet står helt stille. Dette er utenfor tid og rom. Bevissthet har 
ingen begynnelse og ingen slutt, og er som verdensrommet uendelig. Dette er bevissthet 
helt uten noen former for opplevelse, kun som potensialitet. Så oppstår en liten virvel i 
vannet, og så er det noe å oppleve. Virvelen har en bestemt form, varighet, kan måles og 
eksisterer i tid og rom. Et objekt i bevisstheten har oppstått og det kalles en opplevelse. 
Den finnes, men den er ikke virkelig, den kommer og går, som en dans i bevisstheten. 
Slik er livet. Slik er alle opplevelser. 
   Det er ingen motsetning mellom dualisme og ikke-dualisme, de eksisterer samtidig, 
slik det heller ikke er noen motsetningen mellom bølgene og havet. Det er begge vann. 
Det er kun et spørsmål om å forstå forskjellen på hva som er virkelig, og hva som kun er 
tilsynelatende virkelig. Å forstå denne forskjellen og hva det innebærer er frigjøring, 
alle åndelige veiers ultimate mål. Det er ikke en opplevelse, men en forståelse. For å 
sitere Jesus: «Sannheten skal sette deg fri.» 
 
Å bli fri fra opplevelsene 
Opplevelser er fantastiske, alt fra å spise en is til ekstatiske opplevelser i meditasjon, 
men de fører ikke til frigjøring. Tvert i mot, fører de oftest til avhengighet og forsterket 
begjær etter å oppleve det en gang til. Opplevelser er veldig forførende, fordi vi tror de 
er virkelige. Vi tror opplevelser er hvor lykken er, men vi tar feil, lykken er i oss selv. 
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  Den største kortslutningen i den åndelige verden er å tro at opplevelser fører til 
frigjøring og opplysning. Det er basert på en dualistisk forestilling hvor det er personen 
som blir opplyst i kraft av å hatt en spesiell opplevelse. Egoet elsker den idéen.  
- Wow, Charlotte Rørth må være fantastisk, spesiell, enestående og avansert. Tenk hun 
har opplevd Jesus. Bare jeg også i mitt kjedelige og trivielle liv også kan oppleve noe 
slikt. 
  Slike og lignende tanker danner grunnlag for persondyrkelse, konkurranse, hieraki, 
åndssnobberi, maktmisbruk og resten av skandalene vi kjenner fra guruscenen og ellers 
i kirkelige og åndelige organisasjoner, knapt uten unntak.  
  Fra et ikke-dualistisk perspektiv er det ikke personen som blir fri, men en blir fri 
personen. Det er forestillingen om at en er en person en må frigjøre seg fra, og forstå at 
det er kun en mental konstruksjon, en opplevelse og egentlig er jeg bevissthet. 
  Det neste stadiet for all åndelighet og religion er å foreta et slikt paradigmeskifte fra 
dualisme til ikke-dualisme. Det er allerede til stede i evangeliene og mye tyder på at 
Jesus nettopp underviste i ikke-dualisme. Enhver som har den fulle forståelsen av å 
være bevissthet vil også  kunne si: «Jeg er verdens lys.»   
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