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Himlen finns på riktigt. Det är inte bara en vacker saga om en stad
ovan molnen, som man kan läsa om i Bibeln utan en fysisk plats som
i allra högsta grad är en verklighet. Vi är många som kan berätta om
att livet inte tar slut när kroppen upphör att fungera. Det är ungefär
som när den där skylten med texten "Fortsättning följer" dyker upp i
slutet av ett intressant och spännande TV-program. Det finns en

fortsättning på tillvaron när det jordiska livet tar slut.

Var och en som har fått vara med om den sällsamma upplevelsen av
att lämna sin egen kropp och besöka himlen blir aldrig densamme
igen. Det är i sanning en upplevelse som förändrar livet på ett minst
sagt radikalt sätt. För många blir upplevelsen av att befinna sig på
andra sidan en radikal väckelsesignal då man inser att man inte har
allting klart med Gud och att man behöver bli frälst. För andra blir
upplevelsen av himlen en stark bekräftelse av den tro man redan bär i

sitt hjärta. För vissa är det en i allra högsta grad obehaglig
upplevelse, i paritet med en riktigt otäck skräckfilm.

Hur kan jag uttala mig så tvärsäkert om detta? Jo, saken är den att
jag är en av väldigt många som har varit med om den sällsamma



erfarenheten som populärt brukar kallas för nära döden-upplevelse.
Det har gjort att jag har kunnat utgå från mig själv i det skrivande
arbetet som har resulterat i att du nu kan hålla boken "Bortom den

yttre gränsen" i din hand.
Boken innehåller vanliga svenskars egna berättelser om hur det är att
besöka andra sidan. Det är både unga och äldre personer som delar
med sig av sina erfaren heter av himlen. En intressant detalj som jag
upptäckte under arbetet med den här boken är att den skepsis och det
tabu som tidigare präglade vetenskapens syn på nära döden-upp
levelser numera är som bortblåst. Idag pågår det vetenskaplig

forskning i ämnet och inte minst den medicinska vetenskapen är vid
öppen för att tala om nära döden-upplevelser. Det bådar gott inför

framtiden.

- Göran Jacobson
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