
För Louise gick allting väldigt 
lätt. Under kursen upplevde hon 
att hon hörde en klar och tydlig 
röst som otvetydigt urskilde sig 
från hennes egna tankar. 

Det rådde inga tvivel om att hon 
hade fått kontakt med någon som 
hjälpte henne i livet.

För att underlätta kommunika-
tionen började Louise att använda 
en pendel igen. I början handlade 
det om enkla ja- och nej-svar el-
ler frågor med två svarsalternativ, 
som längre/kortare, mer/mindre. 
Efter ett tag ritade hon upp ett 
stort bokstavsark och kunde på 
så sätt få fram hela meningar med 
meddelanden från andra sidan.

Den första tiden upplevde Lou-
ise att allt gick hennes väg. Hon 
kallar det för smekmånaden.

Efter ytterligare en tid behövde 
hon inte använda sig av en pendel 
för att upprätthålla dialogen, utan 
hörde rösten inom sig direkt. 
Ibland var det flera röster, inte 
sällan kända bibliska personer, 
som talade. Den starkaste kallade 
sig för ärkeängeln Mikael.

– Sakta invaggades jag i att tro 
på allt han sa till mig, att allt var 
möjligt. När det var som mest 
intensivt stannade jag hemma från 
jobbet och stängde in mig i min 
lägenhet där jag pendlade hela 
tiden. Jag vaknade på jämna 
klockslag under natten och fick 
till mig budskap.

I en annan värld
Louise blev manisk, hela hennes 
verklighet kom att kretsa kring 
detta. Smekmånaden var defini-
tivt över. Louise kände sig utvald 
att bekämpa världens ondska, mot 
Lucifer. Hon fick olika uppdrag: 
att lösa Palmemordet eller få No-
bels fredspris.

Till slut trodde Louise att alla 
människor omkring henne spela-
de ett spel, att de lurade henne 
och att hon alltid blev filmad.

– En dag ringde min granne på 
dörren och jag öppnade inte, men 
hon hade en egen nyckel. När hon 
kom in i hallen trodde jag att hon 
var en förklädd Lucifer, så jag 
mötte henne med orden ”Vik hä-
dan, du mörkrets furste”.

Grannen såg till att Louise blev 
tvångsintagen på en psykiatrisk 
avdelning. Även detta trodde 
Loui se ingick i spelet. Hon trod-
de att hon snart skulle bli hämtad 
av någon och att skådespelet skul-
le vara över.

Psykologkontakt
Inte heller på sjukhuset släppte 
psykosen taget om henne helt. 
Hon upplevde att alla tv-program 
var gjorda för henne, att alla böck-
er och tavlor riktade sig till henne, 
och hon använde flitigt sin pendel.

Efter några veckor kunde hon 
skrivas ut, men det skulle krävas 
ytterligare en sjukhusvistelse in-
nan rösterna tystnade och vanfö-
reställningarna avtog.

Louise fick kontakt med en psy-
kolog som till hennes lättnad inte 
tvivlade på upplevelserna. Psyko-
logen lärde henne att hantera dem 
och att stänga igen ”dörrarna”.

– Efterhand som jag insåg vad 
jag hade varit med om gled jag 
in i en depression, innan jag lång-
samt kunde ta mig upp igen. Det 
var två steg fram och ett tillbaka. 
Jag började jobba igen, fick en ny 
lägenhet och vissa dagar mådde 
jag bättre. Andra dagar var jag 
ledsen, berättar Louise.

Louise menar att hade hon inte 
upplevt allt detta själv så skulle 
hon aldrig ha trott på det.

– Jag är egentligen en skeptisk 
person, säger hon.

Så här i efterhand är hon fort-
farande övertygad om att det hon 
upplevde var på riktigt. Att hon 
råkade ut för något som lurade 
henne och som ville henne illa. 
Men i dag lämnar hon det i fred 

och hon har också samlat sina 
erfarenheter i en bok.

– Jag vet inte hur vanligt detta 
är, det är väldigt tabubelagt att 
prata om. Men fler än jag har 
säkert varit med om liknande sa-
ker, säger Louise.

Upplevelserna har förändrat 
hela hennes världsbild. Hon är 
fortfarande övertygad om att det 
finns en sida av verkligheten som 
vi inte ser till vardags.

– Och ljuset är starkast där, an-
nars hade jag aldrig suttit här i dag. 
Det är också en stor tröst. 

Fotnot: Louise Johansdotters 
bok heter Vilseledd av en falsk 
ängel (Förlagshuset Siljans  
måsar, 2015). 

Nästa vecka!
Susannes föräldrar 

köpte sprit för pengarna 
i stället för mat

PSYKIATRIKERN:  
Fel att avfärda
Inom psykiatrin, som byg-
ger på naturvetenskapliga 
observationer, finns inget 
utrymme för idéer om andar 
eller mediala förmågor. 

Men att helt avfärda des-
sa idéer är fel, tycker Her-
man Holm, psykiatriker 
och överläkare inom Psy-
kiatri Skåne.

– Att det inte finns för mig 
är inte samma sak som att 
det inte finns för någon an-
nan, säger han.

– Min uppfattning är att 
det är ganska vanligt hos 
känsliga personer. Mindre 
känsliga kan uppleva lik-
nande saker, men då tolkar 
de det som att de har kontakt 
med sitt eget inre. Känsli-
gare personer kan tänka att 
det är något som kommer 
utifrån. Det betyder inte att 
de förra är friska och de se-
nare är sjuka.

Herman Holm menar att 
alla människor har förutsätt-
ningar att få psykotiska upp-
levelser.

– Det är viktigt att ta reda 
på vilken diagnos personen 
har, men lika viktigt är det 
att ta reda på vilken person 
det är som har diagnosen. 
Vi psykiatriker har en ten-
dens att glömma det senare 
– själen och personens uni-
ka historia.

VARNINGS-SIGNALER

Louise vill gärna dela med sig 
av sina råd.
– Mår du dåligt eller om det 
händer konstiga saker när du 
sysslar med mediala övningar 
ska du sluta direkt och söka 
hjälp.
– Prata med någon du litar på 
för att hitta tillbaka igen. Iso-
lera dig inte.
Ett annat varningstecken är att 
sökandet efter olika slags ”be-
kräftelser” går alltför bra. Det 
är lätt att få allt att stämma, att 
man känner sig utvald. Men 
då är det svårt att stoppa.
– Jag rekommenderar att man 
är väldigt försiktig eller inte 
experimenterar alls.

Onda krafter tog över mitt liv
Berättat för HANS P A KARLSSON  Bild: SHUTTERSTOCK (Bilden är arrangerad)

SKRIV TILL...
...Anna Karin om du har 
någon erfarenhet som du  
vill dela med dig av.  
Du kan vara anonym om  
du önskar det. Adressen är: 
Anna Karin Ericson, Allers, 
251 85 Helsingborg. 
Märk kuvertet med Direkt ur 
verkligheten. Uppge namn, 
adress och tele fon  nummer. 
Eller mejla till: direkt@allers.se
Du kan också ringa  och  
i största förtroende berätta om 
det du upplevt. Telefonnumret 
är: 042-17 38 06.
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