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Vokste opp i kjendisfamilie med vold og alkohol:

Nå deler han visdom
og glede i all sin prakt!
En oppvekst preget av vold og alkohol i en kjendisfamilie holdt på å ta knekken
på Roger Hegerland (56) både fysisk og psykisk. Etter et liv bygd på andres
forventninger tok han 29 år gammel et oppgjør med seg selv og skrev
en bok om den vonde oppveksten på 2000 sider. I dag fremstår han
så unorsk som man kan bli. Han blåser i etablerte dogmer, har
en enorm energi, overstrømmende glede og deler grandiose
kjærlighetserklæringer med alle på sosiale medier.
::Tekst og foto: Leif B. Kristiansen Freyvoll

Leif B. Kristiansen Freyvoll har en bachelor i organisasjonsutvikling og personalledelse. Han har jobbet som journalist, redigerer og designer i aviser, magasiner og
på nett. Fokus i dag er på helse og parapsykologi. Han har vært ansvarlig redaktør i
Medium siden 2007. E-post: leif@mediumforlag.no

R

oger Hegerland (56) kaller seg
«Kingofkingz», omtaler seg som verdenslærer, er astrolog med 40 års erfaring,
forfatter av åtte bøker, familiemann,
økonom og kjærlighetsprofet. Han er en erfaren taler, innholdsleverandør, tekstforfatter og taleskriver, med teft og antenner for
samfunnsspørsmål, nye ideer og kreativitet.
Roger mener han er en mester i endringsledelse, kommunikasjon, motivasjon og
selvutvikling gjennom livets prosesser. Han
er vågal og hopper i det med hele sitt hjerte!
Han er en sann, trygg, entusiastisk og troverdig inspirator og motivator med ekthet
og humoristisk snert.
– Et av mine tidligere liv har vært som
Jesus, fastslår han, som om det skulle være
verdens mest naturlige ting.
I 1994 etablerte han fredsorganisasjonen
Pilkoss VeXst. Nå serverer han «Ekspedisjon PoloRoger, fra 1994 til 2021» som
handler om hans møte med makten,
familien, selvovervinning, avvisning og
yrkeslivet. Roger står som garantist for mye
moro, aha-opplevelser, lærer deg å forstå
skyggen, forstå fiendebildet riktig, lære det
viktigste om livets prosesser, få orden på din
tro og snu motkraft til medgang.
– Det vil være et liv før og et liv etter et
møte med meg, sier han med overbevisning!

Skjønnhet og glede

– Det som slår meg når jeg snakker med deg
eller ser innleggene dine på Facebook, er den
enorme energien og gleden i alt du gjør. Hva
er det som gjør deg glad i dag?
– Kjæresten min, barn og barnebarn,
øyeblikkets magi, oppvåkning, dele min
visdom, spre kjærlighet, glede og sannhet,
det å kjenne at alt bare stemmer øyeblikkelig! All symbolikk, tegn rundt oss, alt som
skjer i hverdagen. Et godt måltid, spennende møter med mennesker, være med
og skape ting slik at andre får verdier og
positiv utvikling. Skjønnhet og glede er noe
av det viktigste i hverdagen. Det hører med
i denne livsreisen vi alle er i, hvor livet er en
prosess for å få det bedre. Velger du riktig
vei får du det bedre inni deg. Hvis ikke får
du beskjed inni deg om å justere retningen,
men da kan det bli litt kronglete underveis.
Beviset på at du har valgt riktig er inni deg,
forklarer Roger.
Han mener vi er lært opp til å bygge
glede gjennom andres forventninger. Det er
ikke bra. Da tar man gjerne på seg en rolle
hvor andres forventninger skal dekkes før
ens egne, og dette er ofte uheldige mønstre
som utvikles i barndommen som man
senere må sette seg fri fra. Alt som er bygd
på andres forventninger leder til utbrenthet.

Da er det viktig å ta tak i sitt eget liv for å
finne den indre gleden som alle kan oppleve. Det ytre jaget i form av materielle ting
kan ta fra deg gleden. Det viktige er å styre
innenfra og stole på deg selv, din intuisjon
og vite at tiden kommer.
– Det beste i livet er gratis for alle! Det
er den gode samtalen, forelskelsen, gå en
tur sammen, lage mat sammen, snakke
sammen, elske, kjærligheten. Vi lever på
mange måter i et samfunn som idealiserer
og jager en rekke unødvendige verdier. Når
du forstår at alt henger sammen, forstår det
åndelige språket og helhetstenkning, forstår
du at det er glede og mening i alt. Alt rundt
oss er energi og kommuniserer med oss hele
tiden, mener han.
Denne livsvisdommen lærer man ikke
på skolen. Roger beskriver skolen som et
«oppdrettsanlegg» som skal lære barna å bli
noe som tilfredsstiller systemet. Han mener
man allerede er en gammel sjel som skal
finne både oppgaver, visdom og kunnskap
på den evige livsreisen og utvide bevissthetsnivået som skjer når du løser det riktig.
Det som er uløst, må tas opp igjen til det
blir løst riktig.
– Mozart var bare fire år da han overgikk
eliten. Han har jo ikke lært alt dette fra han
ble født og frem til han ble 4-5 år. Han har
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Kunstnerkjæresten Anne Margrethe Bjerkebro (tv) har laget maleriet «Demand for freedom», og viser Vannmannens tidsalder med
krav om sannhet, frihet og originale løsninger. Ørnen ser klart, beskytter menneskeheten og griper den «eksperimentelle genterapiinjeksjonen» i siste liten før den går inn i fisken. Det er viktig å følge lyset, håpet og de som viser riktig vei til fred og frihet.
jo lært dette i tidligere liv. Livet er verdens
mest spennende oppdagelsesreise. For å
oppleve glede, må du hele tiden være fornyende og åpen for å ta inn nye ting i livet,
sier han energisk.

Må være fri

– Du legger stadig ut ting på Facebook hvor
du hyller kjæresten din i full offentlighet med
roser og grandiose kjærlighetserklæringer, tar
høylytte oppgjør med politikere og styresett.
Du bryter jo på mange måter alle fordommer
og dogmer. Dette er jo veldig unorsk. Hvordan klarer du å bryte med alle disse dogmene?
Er du deg selv når du gjør dette?
– Ja, absolutt. Du må være fri, vise lidenskap, kjærlighet, ekte følelser, si sannheten
og motivere. Du må kjenne at det er en
stemme som kommer fra hjertet og sjelens
dype brønn. Jeg følger min egen intuisjon
100 prosent, og den er hele tiden avstemt
med hva jeg mener er riktig å gjøre. Det er
riktig å være åpen, ærlig og modig. Det er
riktig å si sannheten, det er riktig å glede
andre. Sette ord på følelsene og lytte til andre. Følg intuisjonen. Det er når du forstår
at det er en skygge og en selvransakelsesprosess som gjelder oss alle – alt fra enkeltmennesket til politikere, uansett posisjon og
hvor mye penger man har eller sitter på

tinget og heter Erna Solberg – hvert eneste
menneske er likeverdig i Guds bilde. Guds
rike er inni deg og for dine øyne. Alle mennesker har akkurat den samme verdien. Vi
er alle i den samme båten. Det viktigste er
å komme i orden i forhold til «ditt ukjente
jeg» og snu fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet. Du skal hjelpe deg selv fremover
slik at sjelen din ærlig kommer frem og gjør
at du finner glede og dine livsoppgaver,
forteller Roger, som er opptatt av at alle
mennesker har sine unike talenter.
– Det kan ofte være det som er enklest
for deg å gjøre som er talentet ditt. Mange
har flere talenter enn de er klar over. Du
kan være god på alt fra omsorg til å glede
andre! Vær stolt av deg selv slik du er og
skinn som lyset – det handler ikke om å
være god på det som skolen har lært deg,
det handler om den personlige egenskapen
som hvert enkelt menneske har på sin unike
måte. Klin til og vær deg selv, nærmest
roper han i glede og ekstase!

Objektiv læreerfaring

Roger er opptatt av at vi ikke skal tenke så
mye på hva andre mener. Har du noe å dele
som andre kan ha glede av, må du tro på
deg selv, være fleksibel og tålmodig, men
100 prosent tro til kallet og talentet ditt. Da

vil de riktige menneskene komme til deg.
De andre i livet ditt vil sakte «fade ut» fordi
de ikke forstår dette.
Han forklarer det med at vi mennesker
er på ulike frekvenser, og ikke alle vil forstå
det man formidler. Glede og innsikt kan
ikke overføres, men må integreres i hver og
en sin prosess. Det er fordi alle sjeler skal
ulike veier, har ulike erfaringer og derfor
mangler innsikten i sjelen. Sjelen har ikke
blitt eksponert for nok objektiv læreerfaring
til å forstå det. Sjelen må ha objektive erfaringer for å kunne utvide bevisstheten.
– Bli kjent med dine sanser, følelser og erfaringer! Det er den eneste måten man kan
utvikle seg selv og sin sjel. I den femte uken
i mors liv starter hjertet til det nye barnet
å slå. Da inkarnerer sjelen, og selvsagt må
sjelen som skal inn igjen, gi slipp på den
forrige kroppen den var i. Bevissthetsnivået
er det eneste vi «reiser» videre med, vi får
ikke med oss noen materielle verdier når
vi forlater livet. Livet er en inngang og en
utgang hvor du må inn for å komme ut.
Det eneste du får med deg videre, er det du
har forstått riktig i livet. Derfor er livet bare
fødsler og forandringer. Hva er der da å
frykte, slår han fast.
Med sin bakgrunn mener han at vi ikke
har kroniske sykdommer i samfunnet slik
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Roger Hegerlands «Ekspedisjon
PolRoger» fra 1994 som har tatt
opp kampen mot urettferdighet i
samfunnet. Han mener han sitter
med løsningen til både indre fred i
mennesket og fred på jorden.

vi er lært opp til å tro. Vi har derimot kroniske familieproblemer som ikke blir løst.
Og de kommer tilbake og tas opp igjen hele
tiden i håp om å bli løst riktig. Sykdom er
fastlåst og blokkert energi. Når ting blir løst
riktig, øker bevisstheten. Det vil si at da blir
rommet i hjerte og sinn større, du blir tryggere i dine modige og nødvendige valg og
prioriteringer. Mange er lært opp til å dyrke
pidestaller, dømme andre, spre fordommer
og frykt i stedet for at vi alle kan leve ekte
sammen, mener han.

Skrev bok om oppveksten

– Alle er vi et resultat av vårt DNA og det vi
har opplevd. Men hvis du går langt tilbake i
tid. Du har jo skrevet bok om å vokse opp i et
hjem med en voldelige og alkoholisert far. På
hvilken måte påvirket dette deg den gang, og
hva sitter du tilbake med i dag av erfaringer
etter denne opplevelsen?
– I dag er jeg heldigvis fri fra vonde følelser og vanskeligheter. Jeg har vært en mann
som har gått gjennom hele reisen alene. Jeg
har sittet som et gissel i et voldsutsatt og alkoholisert hjem med mye psykisk og fysisk
terror, samtidig som min storesøster, Anita
Hegerland, ble dyrket som barnestjerne fra
hun var 8 år gammel og jeg var 4 år og omspunnet av en voldsom fasade. Utad het det
seg alltid at vi skulle takke foreldrene våre
for den fantastiske barndommen i repor-

tasje etter reportasje om Anita i norske og
utenlandske aviser og ukeblad, mens jeg satt
hjemme som megler mellom mamma og
pappa, og erfarte virkeligheten som noe helt
annet. Det var krig og bråk mellom mamma
og pappa, og andre ganger mye bråk mellom
mine søstre og pappa. Jeg prøvde å hjelpe
pappa og var en del sammen med ham da
jeg var liten. Denne rollen som familien vår
fikk, passet overhodet ikke for pappa. Han
følte seg totalt fremmedgjort i en kjendisfamilie, og det laget store problemer for ham
i hans liv, mente han. Mamma hadde hengende over seg fra plateselskapet at dersom
noe om dette med store alkoholproblemer
kom ut, ville karrieren til Anita være over,
forteller han.
Dette var på 1970-tallet og familien
bodde da i Sandefjord før de flyttet til Asker
i 1972. På den tiden var det ikke mange
som skilte seg. Men det at Roger hadde en
røff, fryktinngytende oppvekst, gjorde også
at han fikk en voldsom styrke i seg selv
og evne til å bearbeide og mestre ting på
egenhånd.
– Når jeg ser tilbake på dette i dag, ser jeg
på det som livets skole. Disse endeløse nettene med frykt, angst og redsler da pappa
kom hjem og jeg ikke visste hvilken tilstand
han var i. Angsten kunne komme bare jeg
hørte bilen hans på utsiden. Da han kom
hjem på natta kunne han rase rundt i huset

på jakt etter mamma mens vi lå under senger eller gjemte oss inni skap. Å se en full
og voldelig pappa er alt for sterke ting for et
barn å oppleve. Det var veldig mye psykisk
terror, og det var egentlig ennå verre. Jeg
visste aldri hva jeg kom hjem til, og min
jobb var for det meste å passe på mamma og
Anita. Derfor er jeg opptatt av i dag at det
skal være en trygg og hyggelig atmosfære i
et hjem hvor menneskene blir sett, respektert, beundret og lyttet til, mener han.

Begynte med astrologi

I 1980 da Roger var 15 år gammel, begynte
ham med astrologi. Under intervjuet finner
han frem et gammelt sort/hvitt bilde av
seg selv fra da han var 2 år hvor han sitter
med en ball som ligner på en globus på
fanget. Dette har han siden skjønt henger
sammen med sitt eget liv, hvor alt er del
av en plan fra start som folder seg ut. Da
Roger var 29,5 år gammel og skrev boken
som handler om den vanskelige oppveksten,
oppdaget han i prosessen at det må ha vært
en plan med livet helt siden han var liten.
Det gjorde at han begynte å lure på om det
har vært en form for indre og ytre tegn og
kommunikasjon med egen intuisjon, Gud
og magefølelse fra starten av i livet som han
ikke har vært bevisst fordi man hele tiden
må forholde seg til andres forventninger.
Med stress og frykt kommer man i en flukt
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Boken «Hvorfor er jeg redd pappa? En oppdagelsesreise g jennom barndom, ungdom og voksenliv for egenansvarsutvikling
og frig jøring», ble utgitt på Pilkoss Forlag i 1995 da Roger var
30 år gammel.

eller kjemp modus for å prestere, og er i
overlevelsesmodus hele tiden.
– Mange barn opplever at de ikke får
kommunisert ut sitt indre fordi de skal
passe inn i de voksnes forventninger. Barn
skal «alltid gjøre» som de voksne sier, institusjonaliseres og det må de voksne nå gjøre
noe med. Det er barna som er de modigste,
det er de som har direkte kontakt med sin
intuisjon. Barn må få en helt ny forståelse
og unik verdi i samfunnet. De må få lov til
å vekke nysgjerrighet, være oppdagere og
veiledere intuitivt sammen med oss voksne,
mener han.
Roger mener han sitter med løsningen
til både indre fred og fred i verden. Det
oppstår ikke en konflikt uten en løsning,
slik er energiloven. Det som skjer nå, ifølge
Roger, er Guds plan med hele 60-talls
generasjonen. De er født med Uranus-konjunksjon Pluto i Jomfruens tegn, som er en
sjelden konjunksjon, som astrologisk betyr
at to himmellegemer synes nær hverandre
eller fremfor den ene på himmelen. Hele
denne generasjonen skal løse et problem
verden har slitt med på en konstruktiv
måte, nemlig skape fred på jorden. Dette
er en generasjon med en utrolig evne til
å søke løsninger på de utfordringer det
moderne industrisamfunnet skaper. Dette
er revolusjonsenergi som snur alt opp/ned
og kommer med den nye visdommen og

oppfinnelser mikset med Pluto-energiens
oppgjør. Det skjer på en innovativ, original,
genial og oppfinnsom måte, som endrer
alt som er etablert med ny innsikt på de
problemområder samfunnet har slitt med i
generasjoner.

Sykluser på 29,5 år

Roger deler livet inn i sykluser på 29,5 år
som samsvarer med planeten Saturns tid
rundt sola. Dette systemet har han kommet
frem til selv, og er en unik måte å dele inn
livet på. For Rogers del betyr det at hans
første syklus varte fra 1965 til 1994, med
barndom, ungdom, voksenliv, prosessen og
frigjøringen fra en svært fryktinngytende og
utfordrende oppvekst som endte med boken
«Hvorfor er jeg redd deg pappa». Mye av
det som skjer i denne syklusen er bygd på
andres forventninger. Forandring kommer
innenfra som en prosess. Den andre syklusen starter når du er 29,5 år, og blir en slags
repetisjon av runde én, hvor du skal mestre,
løse og snu minus til pluss. Dette er Saturns
andre sirkel. Her starter repetisjonen fra 0
år igjen underbevissthetsmessig. Nå ser du
nakent inn i din egen sjel og sannheten om
din sjel kommer frem. Det blir en aha-opplevelse med oppdagelser og fødsel i ånd som
vil være mulig å oppleve for mange.
– Det er en plan med livet ditt helt fra
begynnelsen av, og denne planen folder seg

ut utover i livet. Desto mer du er i kontakt
med den planen, desto bedre får du det
inni deg. Men dette vet du ikke i den første
runden av livet ditt fra 0 til 29,5 år. Denne
første syklusen er skissen, og er veldig mye
bygd på andres forventninger. Så kommer
hele essensen i livet som er at du skal bli
født på ny i ånd i voksen alder. Dette kan
tidligst skje etter at du er blitt 29,5 år. Da
er du ved nullpunktet i sjelen igjen og ser
hvem som støtter deg og hvem som er mot
deg. Ofte enormt sjokkerende oppdagelser
for mange, forteller Roger.

Ble utbrent

Under OL på Lillehammer i 1994 var Roger
29,5 år og var blitt utbrent på jobben. Han
var subagent og solgte kolleksjoner med
dame- og herreklær. Han presenterte, reiste
på motemesser og hadde over 200 kunder i
hele landet. Men det var noe inni han som
gjorde at han hadde angst og redsler som lå
under smilet alle kunne se. Det var en rolle
han etter hvert ikke var komfortabel med.
– Den siste kunden min var i Porsgrunn
og da gikk jeg fremoverbøyd med hekseskudd i ryggen. Det var da det slo meg at
jeg måtte ta et oppgjør med fortiden min
og konfrontere dem det gjaldt. Jeg sa fra
meg en rekke kunder og stor omsetning. I
april 1994 sa jeg opp jobben og skrev boka
på 2000 sider i løpet av fire måneder. Jeg
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Slik snur du motkraft til medvind
Roger tilbyr et unikt gratiskurs på fem leksjoner som lærer deg endringsmetoden PVX for å
finne veien til indre fred hvor alt endres i forhold til ditt ukjente jeg. Gratiskurset passer for
deg som har møtt veggen, er utbrent i yrket eller rollen bygd på andres forventinger, relasjonskonflikter, endringer, angst, redsler eller som bare vil bli bedre kjent med deg selv på en
varig måte. Med endringsmetoden PVX hjelper Roger deg med å få oversikten og verktøyene du trenger for å skape forandringer i ditt liv på en effektiv måte. Du skaper positiv energi,
bygger indre trygghet og har en solid oversikt i enhver krevende situasjon og prosess.
Meld deg på gratiskurset her: Pilkossvexst.simplero.com/page/193382-list-signup

Rogerthat! Yndlingsutrykket til Roger.

kalte boken «Hvorfor er jeg redd deg pappa.
En oppdagelsesreise gjennom barndom,
ungdom og voksenliv for frigjøring og egenansvarsutvikling», forteller han.
Hvor ble det av redselen – hvor ble det av
angsten – hvor ble det av ryggproblemene?
Det bare forsvant gjennom skriveprosessen!
De 2000 sidene var frem til da og de gjorde
at livet etterpå ble strøkent, men så startet
nye utfordringer.
– Da jeg gikk ut av «min tilvante rolle»
og konfronterte mange med sannheten, ble
det en enorm motstand og svik, særlig fra
min mor, stefar og søstre. Pappa ble taus
og fraværende. Den første runden viste seg
å bare være «oppvarming og trening» til
det som skulle komme i runde to fra 30
år, som min indre styrke fikk meg gjennom. Når mennesker må bære på vonde
ting og skjule hemmeligheter, så blir man
syk og deprimert. Da mamma ringte meg
om sine problemer, forstod jeg etter hvert
at med min oppvekst med vold og alkohol
i barndommen har jeg projisert og tatt
inn mammas frykt. Jeg kunne etter hvert
automatisk kjenne da mamma var redd, og
forstod da at denne frykten ikke alltid var
min. Det at tingene som skjedde i vår kjendisfamilie ikke skulle ut, har satt sine spor,
og er hos meg healet. Fasaden og æren ble
som et fengsel. Vi trenger ikke bare snakke
om problemer med ære i Islam eller andre
kulturer og religioner, vi må snakke om ære,

fasade, skyld, skam og fordommer også i
vårt eget samfunn og kristne tro. Heldigvis
er det blitt større åpenhet nå. I 1994 var
ordet «utbrenthet» et fremmedord for de
fleste. Jeg hadde ikke noe annet valg enn
å tømme dette ut i form av å skrive boken.
Det var forfatteren i meg som eksploderte.
Hele mitt poeng med å gi ut boka var at
alle skulle sitte ned, ta for seg sine egne
livsreiser. Se spillet, frykten og fasaden som
utviklet seg, forklarer han.
Når du kommer til den første syklusen
som 29,5 år gammel, så tar du ifølge Roger
et oppgjør med det som har skjedd og blir
på en måte «født på ny» i ånd i voksen alder.
– Alle skal vi gjennom en fysisk fødsel
via «perleporten» som sitter mellom beina
på våre mødre, og vi skal alle gjennom en
åndelig frigjøring hvor vi må «kle av» oss alt
vi lærte i den første syklusen. Da vil man
merke at inni seg er det noe som ligger og
buldrer og vil ut. Husk at svaret hele tiden
ligger inni deg. Det er ingen andre som skal
gi deg svaret. Derfor er det viktig å akseptere og lære barn å forbinde seg med sitt indre
og stole på seg selv. Alle er vi underveis på
en oppdagelsesreise til fullkommen kjærlighet, forklarer han.

Fikk et kall som Jesus

Etter å ha skrevet de 2000 sidene fikk
Roger et kall i august 1994. I et av sine
tidligere liv har han vært Jesus. På 60-tallet

var kristendommen fortsatt dominerende,
men det skjedde mange store omveltninger
i verden på den tiden med månelandingen,
oljen ble funnet i Norge som endret oss
som nasjon, Vietnamkrigen raste og «flower
power-bevegelsen» bredte seg til store deler
av den vestlige verden, samtidig som Hegerland ble en kjendisfamilie.
Da Roger oppsøkte forskjellige forlag
for å få utgitt boka, fikk han beskjed om at
den ikke kunne gis ut. Det ble for mange
interessekonflikter.
– Fra Aschehoug forlag fikk jeg beskjed
om at dette var umulig å realisere. Jeg måtte
komme ned i 400 sider skulle det være
aktuelt å gi ut boka. I november 1995 ga
jeg ut boka selv, etter at Cappelen forlag
ikke antok den. Hele prosessen med Jesus
fortsatte, og jeg leste derfor mye om hans
liv. Det var da jeg oppdaget at livet er en
repetisjon. Alt skal jo komme opp igjen og
bli synlig, slik at vi kan løse problemene på
riktig måte i et nytt lys og med en høyere
bevissthet. Det var hovednøkkelen jeg fant.
Mysteriet i Jesu historie er de ukjente
første 29,5 årene, og de fem årene før år
0, samt at det ikke finnes et bilde av ham.
Jesus sa; «før Abraham er jeg». Det står
menneskesønnen 69 ganger i Det nye
testamentet. Jesus sa; «skriv intet om dette,
svaret kommer som en årstid, plutselige er
det der midt blant dere når jeg er tilbake.»
Da er det selvsagt reinkarnasjon. De
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Reinkarnasjon

Reinkarnasjon er sjelevandring eller
gjenfødelse, ofte knyttet til den hinduistiske doktrinen om karma, loven
om konsekvens. Forestillingen om
menneskets gjentatte liv finner man
spesielt innen hinduisme og buddhisme.
Jødedommen, kristendommen og islam
avviser normalt reinkarnasjon. Disse
religionene anser at hver menneskelig
unnfangelse og fødsel bringer en ny
menneskesjel, og at den etterdødlige
tilværelse for denne er evig og foregår i
en form for paradis. Men det finnes flere
andre verdensanskuelser som aksepterer
reinkarnasjon, bl.a. rosenkreuzerne,
antroposofer og mange brasilianske retninger. Innen islam finnes sufigrupper
som tror på reinkarnasjon, det samme
gjelder en del religioner som er beslektet
med islam, herunder druserne, alevittene
og yezidiene.
Kilde: Wikipedia

tidlige kristne trodde både på reinkarnasjon og astrologi. Det var sterk strid rundt
dette kontra Jesu verste fiende Paulus, som
hadde en blind tro og motiv med det fysisk
overjordiske himmelriket de fleste trodde på
den gangen. Jesus sa; «Guds rike er inni deg
og for dine øyne», samt hovedpoenget som
er å bli «født på ny» i ånd i voksen alder.

Ble avvist av presten

13. mai 1995 gikk Roger inn i Asker kirke
ved Skaugum og sa til presten og en fullsatt
kirke at han i et tidligere liv har vært Jesus.
– Dette er jo det riktige stedet man skal
gå for å snakke om tro og det åndelige, er
det ikke, spør han? Presten lurte på hvordan
det gikk med ham, og han svarte at det gikk
bra. Seks dager senere fikk han en telefon fra
legen som hadde hørt at Roger hadde vært i
kirka, og at han var bekymret for ham.
– Jeg forklarte at jeg i dette livet er Roger
Hegerland og har hatt et tidligere liv som
Jesus. Det er en sjel og mange liv på jorden
for alle. Vi er alle av ånd og har en evig
sjel. Men dette skjønte de ikke i kirka,
stedet man drar for å ta opp åndelige ting.
Kristendommen er en åpenbaringsreligion
som venter på at sin profet skal komme
tilbake på jorden, speiderne bes være på
vakt. Leger har ingen utdanning i sammenhengen mellom kropp, sjel, ånd, samt
kommunikasjon. Da må man jo kalle alle
som tror på reinkarnasjon og tidligere liv

som gale. Både i hinduismen og buddhismen tror man på reinkarnasjon, sier han
litt sarkastisk.
Legen krevde at Roger måtte ta opp saken
med en psykiater og ta en prat om dette.
– Problemet med legevitenskapen er at
de mangler helhetstenkningen – at vi som
mennesker har både kropp og sjel, sier han.
Roger tok samtalene, noe han fant unødvendig og ubehagelig. Psykiateren foreslo
piller mot angst, men etter å ha skrevet
boka var han ferdig med angsten, og takket
nei til piller og substitutter.
– Det eneste jeg hadde sagt var at jeg i
et av mine tidligere liv har vært Jesus, og
så ble det masse styr og stygge trusler fra
mamma og søstre.
Etter tre samtaler ble han «sluppet ut» i
samfunnet igjen med klar beskjed om ikke
å snakke om dette med Jesus mer.
Men Roger har ikke latt seg stoppe. Det
akter han heller ikke i fremtiden.

En fantastisk nøkkel

– Hva var det som fikk deg til å interessere
deg for astrologi som 15-åring?
– Det var for å prøve å forstå hva som
skjer i et vanskelig hjem, bak fasaden
og hvordan man kan forstå seg selv og
andre mennesker på en unik og dyp måte.
Jeg meldte meg på et kurs og merket en
eventyrlig kunnskap, og evnen til å forstå
dette lå naturlig inni meg. Jeg studerte og

lærte om astrologi i 15 år, og har satt opp
astrologiske kart og tolkninger for over
1500 mennesker. Astrologi er en fantastisk
nøkkel som kan fortelle mye om hva som
skjer i verden og om alle de prosessene vi
mennesker står i og går gjennom. Livet
er en repetisjonsøvelse i å bli bedre kjent
med deg selv og dine omgivelser, hvor bare
sannheten jobber for å komme frem. Blant
annet er Saturn med sine 29,5 år rundt
sola veldig viktig. Dette er en syklus som
handler mye om andre forventninger som
du skal frigjøre deg fra og finne ditt ukjente
jeg. Runde to er fra 29,5 til 59 år. Saturn er
den store «timeren», så da begynner egentlig livet fra null igjen. Det vil si at når du
for eksempel er 45 år, er du egentlig 15,5 år
i din andre runde. Tenk hvilket nytt livsperspektiv dette gir oss! Du gjenopplever
da din egen ungdom og vil gjerne gjøre alle
de tingene du ikke fikk gjort i runde én.
Du vil også oppleve at du blir eksaminert i
livsmestring og utfordres i å snu minus til
pluss. Det du ikke fikk gjort i den første
syklusen, skal du mestre og forstå i den
andre. Så kommer runde tre. Den begynner når du er 59 år og varer til du er 88,5.
Du er hele tiden i en prosess med deg selv
og ditt bevissthetsnivå, så hvorfor vente på
døden? Døden betyr bare at du må ut av
kroppen og inn i en ny kropp på jorden.
Som kjent: Energi kan ikke forsvinne, den
kan bare transformeres, avslutter han.
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