
Opvækst omkring Jes Bertelsen og Vækstcenteret 
 
Note: Indlægget er en respons på to artikler skrevet af Annette Leleur, som blev bragt i Politikken 
og Berlingske Tidende henholdsvis d.10 og 17 juni samt et interview, der blev bragt i Berlingske 
Tidende d. 17 juni, med en anonym kvinde, der har tilbragt en del af sin barndom på 
vækstcenteret.   
 
Min motivation for dette indlæg er klar. Jeg vil ikke være vidne til, at et ensidigt billede af Vækstcentret 
og personen Jes Bertelsen står uanfægtet og alene.  
Jeg er opvokset helt fra mine tidligste barneår på Vækstcentret. Jeg har været barn der, jeg har været ung 
der, og jeg kommer der jævnligt endnu i mine voksne år. I min opdragelse har mine forældre foræret 
mig en evne til kun at gøre, hvad jeg selv kan stå inde for. Hvad der føles rigtigt for mig. En knivskarp 
og sund skepsis, som altid har og altid vil være tilstede, og i allerhøjeste grad i forhold til personer, som 
jeg har omgivet mig med jævnligt igennem hele min opvækst. Derfor også Jes Bertelsen. Såfremt der 
foregik uetiske ting omring Jes Bertelsen og Vækstcentret ville jeg ikke være der. Og jeg ville ikke tøve 
med at sætte fokus på det. Heldigvis er det ikke tilfældet.  
Jeg deltog i undervisningen på mine egne præmisser og kun i det omfang, jeg havde lyst til. For mig var 
undervisningen en mulighed for som barn at finde veje til selvindsigt og ro i en til tider urolig verden. 
Jeg oplevede ikke at Jes Bertelsen og vækstcenteret lukkede mig ude fra virkeligheden. Tværtom fik jeg 
en række redskaber til at være til stede i virkeligheden på en engageret og bevidst måde. 
Jes Bertelsen er ikke nogen almindelig mand. Det er ikke almindeligt at opnå doktorgrad før man er 
fyldt 30 år. Og Vækstcentret har ikke et almindeligt syn på verden. Det er et anderledes sted (det er ikke 
altid let at være anderledes i Danmark), hvor man mediterer og lægger vægt på selvudvikling som en 
vigtig og livslang proces. Man tror på, at det er muligt at skabe større livsglæde og medfølelse alment 
blandt mennesker end det er tilfældet i dag.  
I interviewet udtaler den anonyme kvinde: ”Set fra barneperspektivet mener jeg dybest set, at forældre 
til små børn ikke burde engagere sig i den dybe, spirituelle træning, som Vækstcentret indebærer. Der 
er en elementær konflikt mellem at gå dybt ind i sig selv og så fungere som forælder for små børn.” 
Med den udtalelse begår hun en alvorlig fejlslutning og det er vigtigt at vide, at kvinden taler udfra sin 
egen oplevelse med sine egne forældre. Jeg ser bestemt ikke ukritisk på min barndom, men jeg kan 
fuldstændig afvise, at en sådan konflikt nødvendigvis finder sted. For enkelte forældre er det måske et 
problem, men personligt oplevede jeg faktisk at spiritualitet og rollen som god forælder gik hånd i hånd. 
Spiritualitet er nemlig meget enkelt. Det handler om nærvær og medfølelse, hvilket jeg vil betegne som 
kernekvaliteter for den gode forælder. 
Som i alle andre sammenhænge er mennesker der kommer på Vækstcentret selv ansvarlige for at få 
privatlivet til at hænge sammen. Det er en selvfølgelig forventning som det er overalt i samfundet, at de 
enkelte forældre kan finde ud af at være tilstede for deres børn.  
Den undervisning jeg har deltaget i igennem min opvækst på Vækstcentret har været aldeles 
selvmotiveret og i et tilbageblik vil jeg kalde den en slags eksistentiel uddannelse. En erfaring af at man 
kan hvile i et stabilt centrum i sig selv og at dette kan danne baggrund for, at man træffer vigtige valg i 
tilværelsen med bevidsthed og klogskab og med sin hele person bagved.  
Jeg har kendt Jes Bertelsen på tæt hold hele mit liv, og hvis jeg kortfattet skal beskrive mit indtryk af 
ham, er han en mand, der forsøger at inspirere mennesker til at udvikle sig og finde mening i livet 
gennem mere venlighed overfor andre mennesker. Helt nede på jorden. Ingen løfter om nirvana eller 
turbolykke. Ingen weekendløsning på alle de personlige problemer. Hvis man forventer det, bliver man 
skuffet og måske endda sammenbidt og bitter. Er det mon det, der er tilfældet for Annette Leleur? 
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