Ny bog leverer indblik i fænomenet nærdødsoplevelser
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”For mig handler det ikke om at plædere for en udødelig sjæl og liv-efter-liv, men om, at indicierne for
parallelle verdener og en helt anden omfattende og gennemtrængende bevidsthed er så stærke, at det
giver mening, at vi åbner os for at undersøge det i stedet for at standse ved fordomme og skepsis.” Sådan
skriver Siri Karlsen i sin bog Nær død, der beskæftiger sig med fænomenet nærdødsoplevelser på både et
personligt og et videnskabeligt plan.
Da Siri Karlsen i 2017 vågnede af koma efter et pludseligt sygdomsudbrud, var det med en klar og stærk
erindring om en oplevelse, der helt overskred alt, hvad hun kendte til. Det var ikke en drøm, men en
oplevelse i en anden virkelighed. En nærdødsoplevelse. I denne bog giver hun et enestående indblik i
fænomenet ved at skildre sine egne og andre nærdødsopleveres erfaringer, samt de eftervirkninger,
oplevelserne fører med sig.
Mange i Danmark går stille med deres individuelle nærdødsoplevelser og dertilhørende eftervirkninger,
fordi det går langsomt med den officielle anerkendelse af disse oplevelser her, mens der forskes og deles
indsigter på højtryk i USA, Australien, England, Holland og andre steder i Europa. Det er bogens hensigt at
bryde med denne tabuisering ved at fortælle om, hvordan det er at leve med eftervirkningerne af en
nærdødsoplevelse, og om fordomme og paradokser.
Bogen giver endvidere et indblik i, hvor langt nærdødsforskningen er, og hvad naturvidenskaben,
hjerneforskningen, kvantefysikken, psykologien og teologien har af svar på området. Som hun skriver i
bogen: ”Vi kender ikke døden. Men vi har åbenbart adgang til et nøglehul.”

Siri Agnes Karlsen, f. 1963, er cand.mag. i dansk og idræt, certificeret coach og spirituel terapeut.
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