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SIDHE

TEKST  SØREN HAUGE 

EN STØRRE VIRKELIGHED
Vi mennesker er ofte tilbøjelige til, i vores nærsynede virkelighed, at 
antage, at verden er til for os. Vi har vænnet os til at regne med, at vi 
er dem, der styrer verden, og at andre levende væsener står til vores 
rådighed, enten som bekvemmeligheder, ressourcer eller produkter. 
I vores materialistiske og teknologiske arrogance har vi også truffet 
afgørelser om, hvad der er virkeligt, og hvad der er betydningsfuldt. 
Derfor definerer vi liv efter snævre, fysiske og biologiske kriterier, som 
vi har besluttet er sandheden. Og sådan ender det med, at det virkelige 
kun er fysisk, og at alt drejer sig om vores liv. Vi gør stort set, hvad vi 
vil, og det skal som regel tjene økonomiske og materielle interesser.

Men billedet holder ikke længere. Revnerne i den materielle mur er 
blevet til gabende sprækker. Materialismen har været et lille mellem-
spil på en lang rejse. Døden er ikke afslutningen på vores udvikling. 
Alle levende væsener rummer en sjæl, fordi alt kommer fra åndens 
kilde. Den fysiske verden er kun den mest kompakte og nederste etage 
i livets enorme hus. Andre dimensioner trænger sig på. Kosmos er 
myldrende levende, befolket med talrige væsener, og vi må lægge vo-
res fordomme til side og gøre plads til en virkelighed, der overrasker, 
betager og forbløffer. Englenes realitet er én af de nyere genopdagel-
ser, sammen med eksistensen af naturånder af den mest varierede 
slags og forskellighed. I denne større virkelighed må vi nu gøre plads 
til endnu en kategori af medvæsener, der altid har været her, men som 
vi har gjort til produkter af den frie fantasi.

DET SKJULTE FOLK
Det mest kendte ord for de slægtninge, som vi er i kosmisk familie 
med, er nok elvere. Men ordet henviser ikke til små naturvæsener 
som blomsteralfer, gnomer, nisser, undiner og feer, der hører til det 
mægtige devarige. Elvere er ofte blevet sammenblandet med disse, 
især i nyere tid. Det er en helt anden kategori af væsener, som det 
her handler om – vores allernærmeste slægtninge og evolutionære 

partnere. Tænk på Tolkiens højelvere, og vi kommer meget nærmere 
på realiteterne. Elverne er humanoide – de ligner os, lige bortset fra, 
at de ikke er i vores fysiske virkelighed. Det gamle nordiske navn for 
elvere er huldrerne, der betyder det skjulte folk. På islandsk huldufólk, 
det hemmelige eller tilhyllede folk (huldra = hyldet, tildækket, skjult). 
På vore breddegrader er huldrer blevet noget sært, mytologisk, som 
fremkalder gys eller smil på læben og tanker om gammel overtro og 
folkeoverleveringer. Men virkeligheden er, som så ofte, en noget an-
den. Og her kan vi få hjælp fra den keltiske tradition.

I Irland og i Skotland, og generelt på De Britiske Øer, kalder man dette 
skjulte folk for The Sidhe, (udtales sjii) eller Sith. Det betyder Højenes 
Folk, fordi traditionen siger, at sidhe er gået under jorden, og derfor 
er de også de underjordiske, og de har gennem lange tidsrum – sådan 
siger traditionen – benyttet hellighøje, stenkredse og særlige steder i 
naturen som portaler mellem deres og vores verden. Traditionen fra 
Irland fortæller om, at vi mennesker og sidhe engang har været sam-
men, og at en krig førte til splittelse, så sidhe gik under jorden og blev 
et usynligt folk, der kun indimellem lod os mærke deres tilstedevæ-
relse. Bag mytens og overleveringernes slør gemmer der sig et stykke 
kosmisk historie, der handler om vores rejse frem til i dag. Andre tradi-
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tioner og overleveringer rundt om i verdens kulturer vil med sikkerhed 
give andre brikker til puslespillet end den irske tradition. Indianske 
traditioner i Sydamerika taler for eksempel om skjulte folk, der lever 
under jorden. Den mellemøstlige betegnelse djinnier (usynlige, skjulte) 
henviser også til en særlig kategori af væsener, der har fri vilje ligesom 
vi mennesker.

NYE KONTAKTER
I dag begynder der at tegne sig et nyt billede af den virkelighed, der 
gemmer sig bag sidhe. Et stigende antal mennesker beretter om indre 
kontakter med sidhe, som er forskellige fra oplevelser af afdøde men-
nesker, engle eller naturånder. Min egen involvering er sket via min 
kollega, ven og mentor David Spangler, som jeg har samarbejdet og  

udvekslet med i de seneste år. David er kendt for sin pionerrolle for 
Findhorn-Samfundet i Skotland, en særdeles flittig forfatter, en højt 
respekteret spirituel lærer og en anerkendt sensitiv person, der har 
veludviklede clairvoyante (klartseende), clairaudiente (klarthørende) 
og clairsentiente (klartfølende) evner. I årtier har det været en del af 
Davids hverdag at kommunikere med ikke-fysiske væsener og udfor-
ske de indre verdener og deres forhold til vores virkelighed. Han har 
kendt til eksistensen af sidhe i mange år, men det er først fra omkring 
2010, at han personligt er blevet kontaktet. I begyndelsen var han 
tilbageholdende, men efter overvejelser og tilvænning til den specielle 
sidhe-energi besluttede han, at det var et samarbejde, der ikke skulle 
ignoreres. Derfor har han inkluderet sidhe i sit arbejde i de seneste år, 
og det er herigennem, at jeg selv er blevet involveret.

Davids sidhe-kontakter har kommunikeret viden, der giver et nuance-
ret og omfattende billede af deres situation og forhold til os og Jorden. 
Denne viden lægger sig i naturlig forlængelse af andre sensitive og 
spirituelle læreres sidhe-kontakter. David har selv fået informationer 
og har udvekslet med sine kontakter og fået deres perspektiver. De 
lægger vægt på, at de ikke på nogen måde kan tale på vegne af alle 
sidhe, ligesom et menneske heller ikke kan repræsentere hele men-
neskeheden. Selvom David er en vigtig informationskilde, så er det 
vigtigt at understrege, at der i dag er andre vigtige kilder til ny viden 
om sidhe. Den engelske forfatter og underviser John Matthews er ét 
eksempel, mens den skotske, spirituelle underviser – og forfatter –  
R. J. Stewart er et andet. Trods forskelle, så er de lærere, jeg er stødt 
på, i meget stor udstrækning i harmoni med hinanden, og de tegner et 

billede, der virker konsistent, nyt og i overensstemmelse med de gamle 
traditioner. Jeg er selv i personlig kontakt med en kreds af mennesker, 
der har forskellige former for sidhe-kontakt, og vi deler erfaringer med 
hinanden på kryds og tværs. Nogle får især sidhe-erfaringer gennem 
deres kunstneriske virke, og andre gør det gennem dyb kontakt med 
naturen. Andre igen har en meget praktisk tilgang, og nogen er for-
midlere. David Spanglers rolle er for mit vedkommende central, men 
han er ikke, og ønsker ikke at være, nogen form for autoritet på om-
rådet. Hans interesser som forfatter og spirituel lærer omfatter meget 
andet end sidhe, og hans beskedne og forsigtige indstilling giver plads 
til, at mange med samme interesse kan dele erfaringer og lære af 
hinanden.

TO STRØMME FRA FÆLLES FLOD
Historien, der deles fra Davids kontakter, er, at vi og sidhe har fælles 
oprindelse, og at urmenneskeheden i åndelig forstand både var sidhe 
og os. Vi er to strømme fra samme flod eller livsbølge. Da vi som ån-
delige væsener forberedte livet som mennesker her på kloden, og fra 
de indre verdener begyndte at stige ned mod fysisk tilværelse, opstod 
der forskelle i interesse og fokus. Nogle af os – de fleste – blev optaget 
af at inkarnere helt konkret og fysisk. Dette svarer i den esoteriske 
psykologi til den proces, der endte med fremkomsten af den tidligste, 
lemuriske civilisation på Jorden – den arkaiske menneskehed. Vi kan 
kalde det en lodret nedstigning mod fysisk tilværelse. Andre blev op-
taget af at udforske de indre verdener og udvikle bevidstheden på en 
mere horisontal måde. Denne horisontale udvikling gav helt andre 
vilkår og erfaringer. Og gennem store tidsrum voksede forskellighed- 
erne, indtil de to strømme blev delt. Det skete ikke på én gang og ikke 
på én måde, men i kraft af mange processer. Der opstod misforstå-
elser og også gradvist fjendtligheder mellem de to strømme, hvilket 
forklarer beretningen om en krig, som den irske tradition rummer i 
fortællingen om, hvordan folket Tuatha de Danaan blev til sidhe.

I evolutionens forløb blev det såle-
des, at menneskeheden trak sit spor 
gennem den fysiske verden (de røde 
blade), hvorimod den anden strøm 
(de grønne), som her kaldes sidhe, 
lærte at udvikle sig på en helt anden 
måde, der ikke indebar den form for 
fysisk manifestation, som vi kender. 
Ligesom menneskeheden består af 

mange forskellige kulturer og folkeslag med hver deres traditioner, 
sprog og livstydninger; sådan er sidhe også en mangfoldig civilisation, 
der har mange forskellige udtryk.

VIRKELIGHEDEN LIGE VED SIDEN AF VORES
De energiverdener, som vi bebor, udgøres af stof, der er blevet for-
met og struktureret over umådelige tidsrum i evolutionens forløb. De 
forskellige verdener har mange navne, men de tre nederste eller mest 
manifesterede kaldes ofte for den mentale (tanker), den astrale (fø-
lelser) og den fysiske (kropslige) verden. De fleste levende væsener i 

evolutionen, fra mennesker til dyr, planter og mineraler, engle og na-
turånder, befinder sig i denne hovedstrøm, der har ført os mod stadig 
tættere og mere konkrete tilstande.

Men der findes parallelt en form for perifer verden, der ikke har gen-
nemgået den samme intense strukturering, og som er mindre kom-
pakt og dog alligevel har sine egne former og strømme. Hvis vi bruger 
en analogi og tænker på det centrale synsfelt, hvori vi fokuserer, så 
findes der også det perifere syn, hvor tingene er uden for det centrale 
fokus, men ikke desto mindre til stede. Billedet er kun en analogi for 
at antyde denne sideløbende strøm gennem de forskellige verdener. I 
forskellige traditioner er den blevet kaldt den oprindelige verden, fordi 
den ikke er blevet formet med samme kompakthed. Den er også ble-
vet kaldt underverdenen, fordi den ligger under, bag, eller ved siden af 
vores verden. Det er svært at beskrive noget, der ligger ved siden af, 
uden at være helt udenfor. Denne arkaiske verden er grundlæggende 
– i lighed med kroppens stamceller, der går forud for de specialiserede 
celler for muskler, knogler, nerver, hud osv.

Sidhe befinder sig i denne ’stamcellevirkelighed’, og de sameksisterer 
med os, men på andre vilkår. De er så at sige ’ved siden af’ den spe-
cialiserede strøm, som vi er en del af. Derfor er deres virkelighed ikke 
stramt opdelt i mentalt, emotionelt, æterisk og konkret fysisk – disse 
frekvenser er mere samlede. Det betyder, at sidhe kan være til stede 
både mentalt, emotionelt og fysisk, og så dog alligevel ikke på samme 
måde som os. Dette er en stor del af forklaringen på, hvorfor vi men-
nesker kun med mellemrum, og under særlige omstændigheder, kom-
mer i berøring med sidhe. Vores erfarings- og sanserum er meget for-
skellige, men det er muligt for bevidsthederne at mødes og udveksle, 
og indimellem erfarer mennesker også håndgribelige kontakter på 
tværs af de to strømme. Hvor finder vi sidhe? De er lige ved siden af!

INDRE RYSTELSER – OG ET KALD TIL SAMARBEJDE
Menneskehedens kriser og hårdhændede behandling af kloden og 
dens levende væsener er ikke gået upåagtet hen af sidhe. I lange tids-
rum har de kunnet eksistere relativt uforstyrret og har haft deres kon-
takter med os gennem de særlige kanaler i naturen og ved helligsteder. 
Men vores aktiviteter har ’seismisk’ virkning, og vi larmer og skaber 
kaos i et omfang, der har rystet sidhe-civilisationen – og måske også 
rystet dem ud af deres tornerosesøvn. Deres indbyrdes reaktioner på 
situationen er forskellige. Mange sidhe mener ikke, at vi er værd at 
kontakte, på grund af vores destruktive adfærd. De mener, at de må 
beskytte sig selv og undgå kontakt. Andre sidhe har deres fokus så 
dybt i deres egen arkaiske verden, at vi ikke er inden for deres fokus. 
Men grupper af sidhe har reageret, og derfor kontakter de os nu i 
stigende grad. Det er ikke en nem opgave, fordi vores forestillinger 
om dem er så kompakt formet af middelalder, eventyr, myteskabelser, 
populære folkeoverleveringer og tendens til at tro, at science fiction 
kun er fri fantasi. Det er en afgrund af gamle tankeformer og vane-
forestillinger, der må krydses, og opgaven er ikke let. Men processen 
er i gang, og derfor lyder kaldet til samarbejde nu fra dem. Tiden er 
kommet, hvor vi må bestræbe os på at finde sammen i fælles indsats 
for Jordens helhed og vel. Jordens heling er det store tema – den gi-
gantiske opgave. Og ligesom vi har brug for at genskabe vores kontakt 
til dem og lære af dem; sådan har de også brug for at komme ud af 
deres isolation.

For os og dem er det en opvågning til helt nye muligheder, og det 
åbner muligheden for en form for familiesammenføring, der vil være 
helende for dem og os, ligesom det vil bringe os sammen om, at Jor-
den og dens udvikling bliver langt mere harmonisk, lysfyldt og kærlig. 
De kontakter os ikke for at vi skal fortabe os i nysgerrigheden over 
dem, men fordi situationen fordrer det af os. Som David så smukt 
siger det, så vil sidhe gerne være vores dansepartnere! De er ikke 
interesserede i, at vi skal bruge al energien på nysgerrigt at udforske 
hinanden, selvom det kan være fristende. De beder os være villige til et 
samarbejde, der handler om den levende jord – og ikke kun om hinan-
den. Hvis samarbejdet for Jordens bedste kan være den fremdrivende 
kraft, så vil vi hen ad vejen lære hinanden at kende gennem de nye 
relationer, der opstår.

FORBLÆNDELSE OG VILDFARELSE
Sidhe-traditionen rummer mange fortællinger om forblændelser, uhel-
dige kontakter og risici ved, at mennesker møder sidhe, ligesom den 
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rummer forunderlige og eventyrlige beretninger. Det skyldes givetvis 
flere ting. Én af grundene er, at manglende forståelse for den anden 
part og de meget forskellige baggrunde og erfaringer har skabt misfor-
ståelser. En anden er, at vi mennesker let kan blive forført af kræfter, 
der forekommer frie for den fysiske tyngde, og som virker forjættende 
og opløftende. Og en tredje ligger sikkert i, at sidhe, i kraft af deres 
specielle udvikling, kan optræde som formskiftere og maskere sig på 
en række områder, der tilslører, fascinerer og forblænder. Irland og 
Skotland har mange beretninger om forførende sidhe, der drager og 
forekommer farlige. Det har helt sikkert været én af årsagerne til, at 
man i kristen tradition undertiden har kaldt sidhe for faldne engle og 
dermed i ledtog med det onde.

På den anden side kan meget romantiske forestillinger om sidhe gøre 
kontakter vanskelige. Hvis vi mennesker ser dem gennem eventyr-
lige tankeformer som lysets magikere, guddommelige sendebude med 
spidse elverører og svøber dem i middelalderligt, Kong Arthur-præget 
outfit, så er en ligeværdig udveksling og forbindelse umuliggjort. Sidhe 
er væsener i udvikling ligesom os, og ikke alle sidhe besidder samme 
dybe visdom og dybe, indre afklaring.

For enkelhedens skyld kan man måske opdele sidhe i tre store grup-
peringer, der naturligvis er forenklede. De afklarede sidhe, der invite-
rer til nyt samarbejde, er præget af at være oplyste, og de har dybe 
indsigter. Det er repræsentanter for denne form for sidhe, der i dag 
prøver nye veje i forhold til os. Dernæst er der en stor gruppering af 
sidhe, der har tendens til at være maskerende, og som gerne iklæ-
der sig fascinerende tankeformer. De rummer et bredt spektrum, lige 
fra dybere, seriøse kontakter, til legende, uforpligtende og nysgerrige 
forbindelser, der ikke nødvendigvis har noget dybere formål, og som 
kan reagere på måder, der kan være skræmmende eller uforståelige 
for et menneske, simpelthen fordi vi ikke kender hinandens psykologi 
særlig godt endnu. Og endelig er der de drømmende sidhe, som er 
helt opslugte af deres egen indre verden og dens forjættende lys og 
oprindelige uskyld. Mulig kontakt med sådanne sidhe vil givetvis være 
svært for et menneske, fordi det kan føre til manglende jordforbindelse 
og ikke rummer nogen forståelse for den menneskelige situation.

I gamle dage betød ordet ellevild, at et menneske gennem elverkontakt 
kom helt ud af sig selv, mistede sin forstand og blev tabt for denne 
verden. Noget lignende gjaldt udtrykket bjergtaget, der betød, at et 
menneske i bogstavelig eller overført forstand blev ”taget ind i et 
bjerg” og holdt fast i den underjordiske verden på grund af en uheldig 
eller skæbnesvanger kontakt med sidhe. Det er tankevækkende, at 
bjergtaget og ellevild i dag har en helt anden betydning og henviser til 
at være grebet af noget, begejstret, kåd, lystig eller meget glad. Den 
farlighed, som tidligere omgærdede sidhe, kan vi i dag nærme os med 

en ny indstilling, hvis vi bevarer vores forstandighed og ikke søger at 
gentage fortidens fejl og begrænsende adfærd. Det vigtigste må være, 
at vi er interesserede i at udvikle en forståelse for hinandens forskel-
ligheder, at vi ønsker at lære at samarbejde omkring Jordens ve og vel, 
og at det opvækker nye muligheder i os, så både mennesker og sidhe 
bliver mere hele.

ET GLIMT AF SIDHES VERDEN
Selvom de nye kontakter handler om et muligt samarbejde, så ved vi 
også noget om vores mulige samarbejdspartnere, og lidt af det skal 
nævnes her. Da sidhe aldrig har oplevet inkarnation på samme måde, 
som vi har, så kender de ikke tyngden og har ikke samme målret-
tede formålsbevidsthed. Men til gengæld kan de forme energi på en 
plastisk, strømmende måde, som vi ikke formår. De kan antage for-
mer og tilpasse sig situationer med legende lethed. De har deres egen 
civilisation i deres verdener, og i det højeste aspekt har de adgang til 
kosmiske kilder på en langt mere direkte måde end os. På de energi-
niveauer, der svarer til vores astrale verden, har de skabt former, som 
vi genkender i symbolik og mytologi, fx Tolkiens Rivendell, det britiske 
Avalon og Camelot, og templer. Bag vores fysiske natur, og på gamle 
helligsteder, især stenkredse, kraftpunkter og afsidesliggende steder, 
under bjerge, i skove og andre steder, har de deres energetiske porta-
ler og lysende steder, som de har vogtet over i lange tidsrum.

Sidhe er både maskuline og feminine som os, og de får også afkom i 
lighed med os, selvom det sker sjældent. De lever i meget lange tids-
rum, hvilket er anledningen til myten om, at de er evigt unge. Men til 
sidst aflægger de deres former og trækker sig tilbage til et højere plan, 
før de påny udtrykker sig i et nyt liv. De tænker ikke som os, fordi de 
lever i en dyb forbundethed med den større helhed. Derfor er vores 
brudstykkeagtige tilgang til livet meget fjern for dem, og de oplever 
ikke konflikter i samme grad. Det betyder også, at urolige sindsstem-
ninger i os gør kommunikation med dem meget vanskelig. Vi udvikler 
os intenst og hurtigt. De udvikler sig harmonisk og meget langsom-
mere. Vi udfolder især medfølende kærlighed. De udvikler især skøn-
hed og lys, og de er i meget nærmere kontakt med devaernes verden, 
end vi er. På trods af de store forskelle, så er sidhe dybest set vores 
familie, og vi rummer noget af dem, ligesom de rummer noget af os.

ELVERKRAFTEN – DIN INDRE SIDHE
Lad mig dele noget af den inspiration, der er opstået gennem sidhe-
kontakten, og som matcher hvad andre sidhe-interesserede har for-
midlet i de seneste år. Hvis man skal prøve at konkretisere, hvad elver-
kraften egentlig er, eller hvori vores indre sidhe egentlig består, så kan 
der kun blive givet af noget, der er i fortsat udfoldelse, og som kun er 
i sin allermest spæde begyndelse.

”I gamle dage betød ordet ellevild, at et menneske gennem elverkontakt kom helt ud 

af sig selv, mistede sin forstand og blev tabt for denne verden. Noget lignende gjaldt 

udtrykket bjergtaget, der betød, at et menneske i bogstavelig eller overført forstand blev 

”taget ind i et bjerg” og holdt fast i den underjordiske verden på grund af en uheldig eller 

skæbnesvanger kontakt med sidhe."

Søren Hauge
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STENEN OG DANSEREN
Elverkraften består i, at vi forener stenen og danseren i os selv. Det 
handler om, at vi må forene det fikserede og det flydende. Stenen 
handler om at være forankret, at stå i sin væren med urokkelighed, 
i værdighed og suverænitet. Det er bogstavelig talt et spørgsmål om, 
at vi har fast grund under fødderne, at vi er på klippegrund. Bliver vi 
for skråsikre eller fastlåste, så bliver vi forstenede. Vi har brug for at 
bringe en dansende glæde, en ubesværet lethed ind i samspil med 
stenen. Det er en læring, som kan være meget udfordrende, fordi det 
betyder, at den vanlige kontrol og styring suspenderes. Der kommer i 
stedet en overgivelse og en tillid til nuet, der fører os uventede steder 
hen. Det er en stor kunst og en betagende skønhed, når de to meget 
forskellige kræfter forenes. Når stenen og danseren samles, bliver vi til 
de levende sten – vi bliver portaler mellem verdener – forankrede og 
flydende på samme tid.

LIVSMUSIKALITET OG LIVSFORBUNDETHED
Livsmusikalitet er en grundindstilling. Når vi åbner os for livet fra den 
musikalske vinkel, så er verden ikke længere adskilte objekter, men 
strømmende, flydende, rytmiske floder og bølger, der væver mønstre 
og skaber forbindelser og nye helheder. Alt levende har en grundtone, 

og når grundtonerne spiller sammen, opstår der strofer, melodier, 
levende temaer. Når vi begynder at tænke og føle musikalsk, så vil 
vores handlinger finde nye rytmer og fremme helheden og de levende 
harmonier. Livsforbundethed er den forgrenede verden, som man op-
dager, når man begynder at opleve ting, begivenheder og levende væ-
sener mere indefra end udefra. Da oplever man, at alt er som blade, 
kviste og grene på livets kosmiske træ. Livsforbundethed er organisk 
og i forbindelse med jorden og det frugtbare og feminine. Vi aktiverer 
vores elverkraft, når vi bliver musiske og livsforbundne i vores væsen 
i stedet for at holde fast i de enkelte brudstykker og opleve tingene 
udefra. Livsforbundethed giver os en ny kontakt til naturen, så vi igen 
mærker magien ved at gå med bare fødder på græsset. Det åbner til 
den levende musikalitet som vinden, der synger i træernes grene.

LYRISK OG LOGISK
Sidhekraften i vores liv bringer det lyriske element på banen, så vi ikke 
kun er logiske. Det logiske er det forklarlige. Det lyriske er det forun-
derlige. Vi kan også sige, at det logiske er fornuften, og det lyriske 
det følelsesmæssige. Fornuften i balance er åben over for følelse og 
passion og lytter til denne side. Det følelsesmæssige i balance er åbent 
over for fornuften og forstanden og lytter til denne side. Det er, når de 

to er adskilte, at vi er begrænsede. Det er menneskeligt at være mest 
styret af det logiske, det systematiske – ikke mindst i den moderne  
civilisation. Det er sidhe-præget at være mest styret af det lyriske. 
Når vi tilføjer det lyriske til det logiske, bobler og bruser livet igen. Vi 
mærker livslyst, og vores instinkter og spontane impulser får lov til at 
strømme i hverdagen. Det lyriske er et udtryk for livsfryd og lystighed. 
Når tingene er ’ellevilde,’ så er de ikke tæmmede, dresserede og gjort 
pæne. Så er de, hvad de er, uden kamuflage eller mentale bortforkla-
ringer. Vi kan spørge os selv, hvad der sker i vores liv, når vi bringer 
det lyrisk, livsbrusende og levende ind i vores rationelle verden.

MELLEMRUM OG MAGI
Din indre sidhe er særligt åben for mellemrumsbevidsthed. Når du er 
mellem noget, så er du dér, hvor du ikke er ”noget sted”. Du er i mel-
lemzonen. Set med verdens øjne, så er du kun ”på vej”. Du er ikke 
”helt fremme” og derfor ikke i mål. Vi mennesker er meget optaget af 
at komme i mål. Men hvad er der mellem A og B? Måske er der netop 
relationen – og den gør hele forskellen. Vi må lære at være på vej og 
at være fuldt til stede netop dér. Sandheden er, at vi aldrig rigtig er 
”helt fremme”. Når vi ankommer, viser der sig nye mål. Sådan kan vi 
jage i én uendelighed. Elverkraften er magien i nuet, åbenheden over 

for det, der er i tilblivelse. Magi er transformation. Når vi kan forbinde 
og skabe kontakt mellem noget, så er der samspil. Der findes elskeren 
og den elskede – og så er der kærligheden. Når vi åbner os for vores 
indre sidhe, så bliver vi dansepartnere med universet. Så bliver vi stjer-
nebørn – eller levende sole – der skaber universelle forbindelser dér, 
hvor vi er. Så indgår vi i samarbejde med helheden. Det er en enorm 
rejse, og den begynder i det øjeblik, hvor vi indser, at vi er rejsen! £
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