


En følelses- og tankevækkende bog, der giver
indsigt i, hvordan det at leve enkelt, kan give
overblik og ro. Bogen kræver nærvær, og ved
de�e nærvær, oplevede jeg en dyb indre ro og
�ernhealing. Bogen giver mere end blot faglig
viden. I slutningen af hvert afsnit opfordres læ-
seren til at fordybe sig i spørgsmål i forhold til
ens eget liv. De�e inspirerede mig til at reflek-
tere over spørgsmålene efter at have lagt bogen
fra mig. Bogen kan bruges som opslagsbog, da
hvert afsnit afslu�es. Bogen kommer ind på
åndelige såvel som mere jordnære emner. Det
skrevne kan bruges som konkrete værktøjer,
som jeg har taget til mig og bruger i min hver-
dag. Vil du gerne have konkrete forklaringer på,
at der er mere mellem himmel og jord, er Lev
livet enkelt, en fyldestgørende bog.
-Rikke Jehs Løh, underviser iMindfulness & yoga
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Indledning
Der er skrevet i tusindvis af bøger på utallige
sprog om selvudvikling, så hvad fortæller den-
ne bog som de andre ikke gør? Intet! Den for-
tæller ikke noget som ikke allerede er fortalt;
den har det samme budskab som altid er blevet
bragt til menneskeheden, men da vi alle er for-
skellige og har forskelligemåder at lære på, bliv
denne bog skabt. Bøger der er skrevet for man-
ge år siden, er skrevet i en anden tid, i en an-
den bevidsthed og til mennesker med en anden
forståelse, end de mennesker der lever i dag.
Det der dengang blev skrevet var den sandhed
eller visdom der var behov for på daværende
tidspunkt. Den sandhed der præsenteres i dag,
passer til nutidens bevidsthed, der kan rumme
så meget mere end der var mulighed for tidlige-
re. Det kan sammenlignes med to svampe: Den
2000 år gamle svamp kan indeholde én deciliter
vand, mens den nye svamp i dag, kan indeholde
10 deciliter. Her symboliserer vandet sandhed.
Mange bøger om personlig udvikling starter
med at fortælle, hvordanman slipper af med alt
det man har fået samlet op i ens liv indtil nu.
Som regel er der rigtig meget, som man gerne
vil kassere, og det kan virke helt uoverskueligt.
Jeg vælger at starte med fostret og så gå den an-
den vej. Når vi forstår hvorfor vi er som vi er
og har det som vi har det, vil det være le�ere at
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slippe af med de ting som vi ikke længere øn-
sker skal være en del af os selv. Inden vi foku-
serer på fostret og et liv, er der nogle begreber,
som jeg er nødt til at gennemgå.
Med titlen, Lev Livet Enkelt opfordrer jeg dig til
at vælge at leve livet ud fra enkle principper i
stedet for at vælge at gøre livet kompliceret og
uoverskueligt. Jeg har, under skrivningen, haft
meget fokus på, at budskabet skulle være en-
kelt. Forsøger man at forklare for meget, bliver
budskabet ofte komplekst og derfor vanskeli-
gere at forstå og bruge i praksis. Når noget er
komplekst, begynder sindet at tænke for me-
get og søge løsninger og mulige problemer ved
disse løsninger. At tænke kan derfor skabe flere
problemer end det løser. Her gælder det om at
føle ind til om budskabet føles som sandhed for
dig. Du vil måske til tider føle, at det jeg fortæl-
ler er noget svævende, men det er svært at give
konkrete eksempler som alle kan bruge, da vi
jo netop er forskellige. Ved at holde forklarin-
gerne på et mere generelt niveau, bliver infor-
mationerne relevante for alle der læser dem. Du
må så prøve at se, hvordan du bedst kan bruge
dem. Jeg vil, for overskuelighedens skyld, male
dig et billede med få farver og ikke for mange
nuancer somdu så kan male videre på. Det gæl-
der som altid om at bruge sin sunde fornuft og
skelneevne, også med hensyn til det du læser i
denne bog. Når du læser bogen, kan den føles
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noget steril. Jeg har med vilje ikke tilført meget
af ”mig selv”, men har haft fokus på at bringe
dig information og vejledning. Nogen steder
kommer jeg frem mellem linjerne og vi mødes
”ansigt til ansigt”. Vi kan sige, at jeg sidder og
skriver til dig, samtidig med, at du læser hvad
jeg skriver. Vi kan derfor mødes i de�e fælles
nu, hvor vi sidder ”på hver side af papiret”.
Hvert kapitel afslu�es med nogle uddybende
spørgsmål eller kommentarer. Herved kan du
vælge at gå dybere ind i dig selv, som en slags
dybere bevidsthedsarbejde, der kan hjælpe dig
yderligere på vej. Det kan af og til se ud som om
nogle af punkterne er ens i deres indhold, men
som du selv ved, kan et uforståeligt spørgsmål
blive forståeligt, hvis det blot omformuleres.
Mange af punkterne sæ�er spørgsmålstegn ved
den måde du lever og tænker på, eller mere
præcist, hvad din personlighed foretager sig.
Du vil måske opleve, at du har modstand mod
at arbejde med punkterne: Du gider ikke, du er
for træt lige nu, du forstår ikke punkterne eller
du føler en pludselig vrede re�et mod dem og
så videre. Det er en meget naturlig reaktion. Det
er din personlighed der kæmper for sit liv. Den
føler nemlig, at du er i gang med at undergrave
dens betydning i dit liv. Og den har jo ret. Du
er derfor nødt til at gøre den klart, at den er en
naturlig del af dit liv når det gælder samspil-
let med andre mennesker, og at du blot fritager
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den for noget arbejde. Alt de�e kan lyde noget
uforståeligt, men jeg vil uddybe de�e senere.
Her vil jeg kun forberede dig på, hvad du kan
opleve, og samtidig fortælle dig, at det er helt i
orden hvis du har sådanne oplevelser.
Ord der forklares nærmere i ordlisten, er mær-
ket med en stjerne* første gang det forekommer
i teksten.

Tak
Jeg vil gerne takke alle der har opmundret mig
i mit arbejde med at færdiggøre de vage tanker
der startede denne udgivelse; og de der har læst
tidlige udkast og kommet med forslag, specielt
Lenna Lisbeth Nønne Rasmussen og Nata-
lie Key, der har gennemlæst flere versioner og
givet værdifulde kommentarer og forslag til,
hvordan jeg kunne forbedre indholdet og gøre
det mere tilgængeligt.
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Ordliste
3D: Tredimensional. På Jorden har vi tre dimen-
sioner: længde, bredde og højde. Nogen regner
også ”tiden” som en dimension. Jeg oplever ti-
den som værende en egenskab ved 3D, for at
vi kan opleve og få en følelse af fortid, nutid og
fremtid.
Aspekt: Del af. Fx er sjælen et aspekt af Alt Som
Er.
DNA: (fra h�p://da.wikipedia.org): Deoxyribo-
nukleinsyre (forkortet DNA) er en nukleinsyre,
der indeholder de genetiske instruktioner, der
beny�es i udviklingen og opretholdelsen af alle
kendte levende organismer og nogle vira.
Dobbeltspalteeksperimentet: Fysikkens bevis
på, at observatøren eksisterer og at vores ver-
den kun eksisterer på grund af denne: Elektro-
ner opfører sig som ”bølgeenergi” når de ikke
observeres/måles, men som partikler, altså fast
stof, når de observeres/måles. Det er observatø-
ren eller bevidstheden der får de ”usynlige”
bølger til at blive til synligt stof. Se også kapitlet,
Henvisninger.
Dualitet: Todelt; at noget består af to dele; at der
er modsætninger.
Energiinformation: fx består en kop af energi,
men energien indeholder samtidig informati-
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on om koppens egenskaber som form, farver,
materialer og så videre. Også ikke-fysiske ting
indeholder information bare omandre egenska-
ber.
Facet: Synsvinkel. Fx en facetslebet diamant:
Verden ser forskellig ud, alt efter hvilken flade
på diamanten du vælger at betragte den gen-
nem, men det er stadig den samme Verden du
ser på.
Mantra: Et eller flere ord eller en sætning der til
stadighed gentages under, eller som, meditati-
on, for at holde fokus på nuet og dæmpe tanker
og følelser.
Nedtransformere: På lyskæden til juletræet sid-
der der en transformator der nedtransformerer
netspændingen i stikkontakten fra 230 volt til fx
12 volt til pærerne. Det er også det der er sket,
når du vågner efter en drøm: Din højere be-
vidstheds oplevelser, mens du sov, bliver ned-
transformeret i din drømmebevidsthed og det
der ”kommer ud” indeholder mindre end de
oprindelige oplevelser, da det skal præsenteres
for den tredimensionale dagsbevidsthed.
Neuropeptid (fra h�p://da.wikipedia.org): en
organisk, kemisk forbindelse som består af små
kæder af aminosyrer bundet sammen af peptid-
bindinger.
Receptor: Et modtagerpunkt på en celles over-
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flade, der er kodet til kun at modtage stoffer
med en bestemt struktur eller nøgle, hvor recep-
toren så er låsen.
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Jeg taler til dig
Jeg vælger at tale direkte til dig i det jeg skriver,
for derved at få en tæ�ere kontakt og inddrage
dig personlig, så du ikke tror, at det er ”de an-
dre” jeg taler til. Ja, jeg bliver personlig og jeg
håber, at du vælger at tage det ind som mulige
redskaber til brug i dit liv. Jeg siger intet for at
fornærme eller nedgøre dig; jeg vil provokere
dig, ja, men kun for at gøre dig opmærksom på
noget, og måske få dig til at tænke anderledes
og overveje at gøre og se tingene på nye måder.
Det handler netop om udvikling. Hvis man er
utilfreds med det man har eller er, må man selv
være ansvarlig for at forandre situationen. Ved
at tænke anderledes og gøre ting anderledes, vil
livet også forandre sig.
Alt hvad jeg præsenterer for dig er fremlagtmed
den største kærlighed og respekt. Det er derfor
altid en god idé at spørge ind til de følelser der
dukker op når du læser bogen, da det gerne får
dig til at opdage nye ting om dig selv. De tilhø-
rer jo dig.
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Selvudvikling
Selvudvikling betyder, at selvet bevidst vælger
at udvikle sig. Selvet er den bevidste del af dig,
men jeg vil komme meget mere ind på de�e se-
nere. Det er selve det at vælge at gøre det, der
sæ�er processen i gang. De�e gælder også de
tilfælde hvor en person ”smider håndklædet i
ringen” fordi man ikke længere orker at være i
sin nuværende situation eller finde en løsning
på denne. Man overgiver sig. At overgive sig,
betyder i virkeligheden, atman giver sig over til
hele det potentiale man er, og ikke bare det som
man overgiver sig fra at tro, at man er.
Når du senere ser tilbage på hvornår din selv-
udvikling begyndte at tage fart, vil du måske
opdage, at der skete nogle ting, som du vil sige
ikke var bevidste valg fra din side. Jeg vil senere
vise dig, at vi hver især skaber vores eget liv,
hvilket betyder, at de indledende begivenheder
også er skabt af dig, men på et dybere plan end
din daglige tankevirksomhed og dagsbevidst-
hed.
Selvudvikling handler i meget høj grad om at
få en erkendelse af, hvad man er en del af. Det
handler om at få et overblik og se et sammen-
hæng i sit liv. De�e overblik �erner mange fru-
strationer over ikke at kunne forstå sin egen
situation, og når frustrationerne forsvinder får
man et større overskud i livet. Overblik giver
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overskud.
Selvudvikling er også selvindsigt. Det kræver
nemlig, at du ser ”indad” og opdager, at du
indeholder meget mere end du først troede.
Du får et bedre billede af, hvad du er og ikke
mindst, hvad du ikke er. Det betyder også, at
du må acceptere det som du finder frem til, at
du er. Du kan så senere vælge til og fra, men det
kommer vi til senere i bogen. Der findes ikke
noget der er godt eller skidt, men det er sådan,
at vi mennesker som regel bedømmer både Ver-
den og os selv.

Til fordybelse
• Hvilke begivenheder gjorde, at du fik kend-
skab til denne bog?

• Ser du det som en tilfældighed, at du stødte
på denne bog, eller føler du, at det var menin-
gen, at du skulle opdage den?

• Er der en begivenhed der har sat gang i din
bevidste udvikling, og var der nogle små tegn,
der ledte op til denne?

• Hvordan vil du selv definere selvudvikling?
• Er der et eller flere mål med dit liv, og hvis der
er, hvordan definerer du så disse mål?

• Hvordan ser du dig selv i forhold til disse
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mål?
• Hvor kan målet med selvudvikling og målene
med livet komme fra?
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Om forfa�eren
Jeg er født i 1961 i Lemvig. Jeg så
min første UFO da jeg gik i 8.
klasse, midt på dagen i et frikvar-
ter, så jeg har altid vidst, at der
var noget derude.
Jeg er uddannet teknisk tegner,
teknisk assistent og elektronik-
tekniker i Sønderborg, har afslut-

tet mit seneste arbejde som tekniker i 2005 og
bliver bachelor i pædagogik i Åbenrå i 2010.
I 2003 starter jeg på healeruddannelsen i Åben-
rå, mest efter arbejdstid, og afslu�er trin 1 i 2005,
hvilket var et af de større skridt mod en mere
metafysisk tilgang til livet. I den periode får jeg
kontakt med flere personer der er medier for
ikke fysiske skabninger, hvilket giver mig yder-
ligere indsigt. Efterhånden får jeg mere tiltro til
mine egne evner og kan efterhånden føle ind til
informationer der kan gavne mig i hverdagen.
- Erik Istrup




