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Roar Krogshus: 
”Livet på den andre siden” og  

sammenhengen mellom våre mange liv. 
Referat fra medlemsmøtet 18. februar 2010  

ved Anne Skjønsberg 

 

Roar Krogshus er siviløkonom fra NHH, utdannet astrolog ved Den Nordiske 
Astrologiskole, og driver egen virksomhet som bedriftsrådgiver i Vestfold. Han er blitt 
intervjuet i NRK P1 i programposten ”Mellom himmel og Jord” om sine opplevelser og 
sitt livssyn. På bakgrunn av spesielle temaer som synes å gå igjen i flere slektsledd i hans 
familie, og etter flere såkalte tilfeldige sammentreff, begynte han å interessere seg for 
muligheten for reinkarnasjon og for karmaloven, det vil si spørsmålet om vi har levd 
tidligere liv her på Jorden og trekker med oss energier over i dette livet fra det vi har 
sendt ut eller mottatt i tidligere liv. De mange rapporter om nær-døden-opplevelser 
(NDO) har også bidratt til hans engasjement for en alternativ tenkemåte. Han er blitt 
overbevist om at vi lever mange liv og at karmaloven er en realitet, noe de største 
religioner ikke forteller om. Opplevelser i tidligere liv, som for eksempel drukning, kan 
være bakgrunnen for spesielle fobier, som for eksempel vannskrekk, i dette livet. 

 

I foredragets første del presenterte 
Krogshus to bøker av den amerikanske 
regresjons- og autorisert hypnoterapeut 
Michael Newton, henholdsvis Sjele-
reiser og Sjæleskæbner – Flere 
beretninger om livet mellom livet. Den 
første boken er utgitt på norsk av 
Damms forlag i 2005 (første utgave på 
engelsk kom i 1994). Den andre er ikke 
utgitt på norsk, men finnes på dansk. 
Den siste boken består av ordrette 
gjengivelser fra seanser der 60 personer 
er hypnotisert og bedt om å gå tilbake til 
eksistensen mellom de fysiske livene, 
samt fortelle om opplevelsene i denne 
perioden. Den første boken omfatter 
noen eksempler fra slike seanser samt 
forfatterens kommentarer. Newton 
begynte sin virksomhet som rådgiver og 
hypnoterapeut, der han etter hvert 
spesialiserte seg på behandling av 
psykiske forstyrrelser. Etter anmodning 
fra noen klienter, lot han dem gå tilbake 

til tidligere liv. En dag opplevde han at 
pasientene kunne fortelle fra livet 
mellom livene på Jorden, og dermed var 
begynnelsen lagt til det som er blitt de 
nevnte bøker. 

Roar Krogshus i NPS 18.2.2010 
Foto: Jon Mannsåker 
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Roar Krogshus viste videre til bøkene 
Livet på den andre siden – livet er ditt 
midlertidige oppholdssted og Templene 
på den andre siden: I visdomshallene 
bak denne verdens slør av Sylvia 
Browne, utgitt av Cappelen Damm 
forlag i henholdsvis 2006 og 2009. 
Videre spilte han av et radiointervju med 
komikeren Jon Skau, som har hatt tre 
nær-døden-opplevelser. Jon Skau er 
også blitt intervjuet i bladet Visjon nr. 
4/2009. 

Krogshus refererte Michael Newtons 
beskrivelser av livet mellom livene, som 
passer med det som fortelles av de fleste 
som har hatt nær-døden-opplevelser. Det 
første de fleste opplever er tunnelen, 
dernest et møte med lysvesener, så vil 
man møte sjelevenner, man opplever en 
gjennomgang og oppsummering av det 
livet som har vært, man møter vise sjeler 
og De vises råd, man får undervisning 
for å utvikles åndelig og man gjennom-
går en plan for det kommende fysiske 
livet, for til sist å bli forberedt på det 
neste fysiske livet. Det vises forståelse 
for at det er vanskelig å leve i den 
fysiske verdenen. Man gjenforenes med 
slektninger, hvilket alltid vil være 
gledesmøter. Ingen sjeler har legemer 
som ligner de fysiske, men alle har sin 
egen energiutstråling med kraft som da 
man var på høyden av sin fysiske 
utvikling – det vil stort sett si ca. 30 år.  
Da all kommunikasjon foregår tele-
patisk, kan man i stor grad lese hverand-
res tanker. Dette skaper tilnærmet full 
åpenhet om hverandres karmiske gjeld 
og oppgaver.  

Et interessant moment i mange nær-
døden-opplevelser er at man på den 
andre siden kan oppleve både mennes-
ker som har levd på Jorden, og også 
mennesker som fortsatt lever. De siste 
har alltid en del av sin essens på den 
andre siden – noe Jon Skau opplevde i 

sin nær-døden-opplevelse. Jon Skau 
opplevde å møte sin fysiske bror, som 
satt ved hans sengeleie, på den andre 
siden. Michael Newton forklarer at 20 % 
av et menneskets totale energi alltid er 
igjen. Vi kan derfor bli møtt på den 
andre siden av våre aller nærmeste, både 
de som har gått over før oss og de som 
kommer etter oss. I tillegg vil vi møte 
vår skytsengel eller englevakt, som vil 
følge oss i denne eksistensen, og også 
gjennom de fysiske livene. 

De vises råd består av fem eller seks 
personer. Sjelen har to møter med dette 
rådet i denne mellomtilværelsen. Disse 
har som regel rådslått på forhånd og vet 
alt om sjelen, dens oppførsel og ansvar-
lighet i den fysiske tilværelsen. Men 
sjelen må selv søke seg frem til det som 
skal skje videre, rådet kan mer sies å 
drive en slags rådgivning (coaching). 
Sjelen må prøve å forstå konsekvensen 
av sine handlinger og vurdere om egoet 
har vært for dominerende slik at 
sjelekvaliteten, det vil si sjelens indre 
udødelige karakter, ikke har kommet 
nok frem i den fysiske tilværelsen. 
Senere vil sjelevennene, som man vil 
arbeide sammen med som i en gruppe, 
bistå. Man vil oppleve at det er visse 
temaer som går igjen fra et liv til et 
annet, fordi man ikke har bearbeidet 
problemet tilstrekkelig. Sjelene får 
tilbakemeldinger, både fra rådet, fra sin 
englevakt og fra sjelegruppen. Sjelene 
ser frem til disse tilbakemeldinger som 
alltid er gitt med velvilje og med 
tilgivelse for det man ikke har klart. En 
slags guddommelig tilgivelse går som en 
rød tråd gjennom all virksomhet. Dette 
er det nærmeste man kommer det de 
fleste mener med ordet gud, skjønt den 
vanlige forståelse av dette ordet er feil. 
Kilden er en riktigere betegnelse, som 
oppleves som et guddommelig fiolett lys 
– en god energi.  
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Det er mange sjelegrupper, hvorav 
noen kan sies å være primære og andre 
sekundære. I disse gruppene foregår det 
et slags rollespill, for at man bedre skal 
kunne takle forskjellige situasjoner på 
Jorden – som for eksempel å forholde 
seg til personer man opplever som 
negative. Men også disse personene vil 
man møte igjen på den andre siden, 
kanskje i den samme sjelegruppen. Som 
forfatteren Donald Welsh har skrevet 
(blant annet i sin bok Den lille sjelen og 
sola): ”Elsk dine fiender. Klarer du det 
skjer det mirakler. Men tar vi ikke tak i 
det som er vanskelig, blir vi syke.” 
Sjelevenner fra primærgruppen dukker 
kanskje opp i alle våre fysiske liv, og 
kanskje slik at den som er mest negativ 
til oss i ett liv, blir den beste støtten i det 
neste. Newton støtter ikke begrepet 
tvillingsjel, men vi kan møte mennesker 
med noe av den samme sjele-energien. 
Som regel vil det være en bestemt 
sjelevenn som står oss nærmest og som 
vi kan møte gjennom mange liv. 

Syvia Browne har i boken Templene 
på den andre siden forklart at det der 
finnes en arkivhall, et enormt bibliotek – 
Akashaarkivet – som inneholder alle 
bøker som noen gang er skrevet; samt 
alle livsplaner for alle mennesker på 
Jorden. Her kan sjelene studere sine liv 
og se på sin fremtid – et Livets bibliotek. 

Før man reinkarnerer forbereder man 
seg grundig, delvis ved hjelp av 
sjelevennene. Man gjennomgår temaer 
som er viktige å arbeide med, og man 
kan sies å ha en slags kostymeprøve ved 
hjelp av mentale bilder av forskjellige 
fremtids-scenarier. Man befinner seg da 
i et slags TV-skjerm-rom, der man får 
frem forskjellige situasjoner og mennes-
kelige relasjoner, som man kan velge 
mellom for den kommende inkarna-
sjonen. Hvilke mennesker har man 
behov for å arbeide med eller mot, 

hvilke problemer bør man møte og 
hvilke omgivelser gir de beste vilkår for 
videre utvikling, er blant det man kan 
velge. Man kan derfor stille seg 
spørsmålet om såkalte tilfeldigheter som 
man opplever i livet, egentlig er det. 
Kanskje det er noe som blir lagt til rette 
for oss for å styre eller hjelpe oss inn på 
den riktige veien. Fødselshoroskopet gir 
oss planen for det fysiske livet, mener 
Krogshus. Følger vi denne planen, får vi 
harmoni i livet. Blir harmonien borte, 
har vi valgt feil. Valget er som å spille 
sjakk – et bestemt trekk får konkrete 
konsekvenser. Når man er i den fysiske 
tilværelsen, vil man bli fulgt av den 
personlige hjelperen fra åndeverdenen, 
som vil prøve å påvirke oss til videre 
åndelig utvikling.  

I den siste fasen av den åndelige 
tilværelsen tar sjelen farvel med sine 
venner og blir fulgt til det stedet hvor 
avreisen til Jorden foregår. Deretter 
forener sjelen seg med fosteret i sin 
valgte mor, en gang etter graviditetens 
tredje måned. Forklaringen som gis på at 
denne foreningen ikke skjer tidligere, er 
at først da har fosteret en hjerne som er 
tilstrekkelig utviklet til at sjelen kan 
arbeide med den frem til fødselen. 

 

Roar Krogshus stilte så spørsmålet 
om hvordan denne viten kunne hjelpe 
ham til å leve det livet han nå hadde – 
hvordan skal han best møte de 
utfordringene livet gir og relasjonene til 
foreldre, barn, ektefelle og venner. Hva 
med hans lengsler, evner og behov og, 
ikke minst, hva med den frie viljen. Ved 
å fortelle om sitt eget liv og det tema han 
opplever at må bearbeides, ga han et 
meget personlig bilde av seg selv. Han 
mener økonomi er et viktig slikt tema 
for ham i dette livet, et tema som han ser 
har gått igjen gjennom flere slektsledd. 
Han er ikke blitt siviløkonom uten 
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grunn. Han tror han vet hvem han var i 
det siste livet, nemlig en mann som gikk 
konkurs og som døde rundt 1920-1930. 
Denne mannen var en kjendis i sin tid, 
men ble sterkt fornedret på grunn av 
konkursen og opplevde av den grunn 
mye smerte. I dette livet har han derfor 
vært meget opptatt av sin egen økonomi 
og hjelper nå andre med deres økonomi, 
men ønsker ikke å være kjendis. Det 
økonomiske presset vedrørende egen 
økonomi ga seg først etter tretti år. Han 
omtalte videre såkalte merkelige 
hendelser som har ført ham inn i nære 
relasjoner. Han ser på dette som at han 
skulle lære noe bestemt av disse 
forbindelsene. Man vil komme opp i 
situasjoner eller relasjoner som man 
tidligere ikke har klart å mestre. 
Intuisjonen viser vei og man må være 
ærlig med seg selv i det man gjør. Å 

elske seg selv er viktig, ellers klarer man 
ikke å elske sin neste.  

Motivet eller drivkraften bak hans 
interesse for en alternativ livsforståelse 
og for den åndelige verdenen, er ønsket 
om å forstå livets hemmeligheter og de 
lovmessigheter som gjelder for oss 
mennesker. De erkjennelser han har 
funnet frem til er fremkommet på 
bakgrunn av de erfaringene som livet 
har gitt ham, samt indre bilder og 
reaksjoner, og andres opplevelser og 
historier. 

 

Det var 55 personer til stede på 
møtet. Etter foredraget ble det en 
interessant spørrerunde og diskusjon, 
med ivrig deltagelse fra flere av de 
fremmøte. Foredraget ble meget godt 
mottatt. Det ga inspirasjon til videre 
utdypning av temaet. 

 

 

 

 

 


