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Kære Assisi-venner. 
 
Her i den solrige og varme august måned i Assisi har jeg sat mig ved computeren for at 
dele nogle refleksioner med jer omkring de vanskeligheder og udfordringer for den 
impuls af fornyelse, som Barack Obama står som pioner for. Dette ASSISI-NYT er 
således et lille særnummer, hvor jeg ikke vil komme ind på det sædvanlige tema om livet 
i Assisi, men vil holde fokus på USA, fordi det efter min opfattelse er yderst vigtigt, at vi 
alle er bevidste om, at vi har et ansvar og nogle muligheder for at gøre en forskel i en tid, 
der er fyldt med vanskelige brydninger mellem fortid og fremtid. 
 
Vi husker nok alle valgdagen og -natten, d. 4. november 2008 som en af de dage, der er 
gået over i historien. Et flertal af USA’s befolkning viste på denne skelsættende dag, at de 
var villige til at bevæge sig ind på en helt ny og ukendt vej ved at stemme på Barack 
Obama. Han blev dermed ikke blot den første afroamerikanske præsident i landets 
historie, men blev også valgt på en positiv valgkamp, der fokuserede på visioner om 
enhed og samarbejde, håb og forandringer. Selve valgkampen var en fornyelse i sig selv, 
idet den mobiliserede en hidtil uset stor bevægelse af frivillige på græsrodsniveau. 
Ydermere holdt Barack Obama sig fri af de sædvanlige afhængighedsforhold til den 
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økonomiske magtelite ved at indsamle langt hovedparten af kampagnedonationerne fra 
almindelige borgere, ligesom han afstod fra at modtage statslig finansiering. 
 
Millioner af mennesker jorden over fulgte Barack Obamas lysende og klare sejrtale i 
Grant Park i Chicago, og alle var dybt berørte. Det var som om et lettelsens suk gik 
gennem menneskeheden den nat, og den bølge af håb, entusiasme, idealisme og 
sammenhold, som Obama havde rejst under valgkampen, kulminerede i en guddommelig 
indstrømning af lys og glæde over, at den nye dag gryr på jorden.  
 
På en isnende kold januardag i Washington D.C. blev Barack Obama under 
verdensomspændende mediebevågenhed indsat som USA’s 44. præsident, og også denne 
dag holdt han en af sine store, visionære taler, som må have givet varme til de 1,6 mill. 
mennesker, der i kulden havde taget opstilling på the Mall i forlængelse af US Capitol.  
 
I forbindelse med valget af Obama var vi mange lysarbejdere, der blev kaldede til at give 
indre støtte. Som beskrevet i ASSISI-NYT for april 2009, var jeg i marts måned i USA, 
hvor en gruppe bevidst gik med i det indre i arbejdet med at styrke og intensivere den gral 
af gylden solild, som er skabt i og omkring Det Hvide Hus. Det blev en opgave, som vi 
aldrig glemmer, idet de 9 dage i Washington var præget af så stærk en indstrømning af 
brændende, gylden Kristuskærlighed, at det var som om, at vore fysiske vehikler 
smeltede sammen med de indre væsener i et arbejde, der resulterede i et gennembrud for 
Kristus med gralen i Det Hvide Hus til en mere optimal støtte af Obama og hans stab. 
 
Nu er der gået 7 måneder af Barack Obamas præsidentperiode, og hvordan er det så gået? 
Jeg har søgt at holde mig løbende orienteret især ved ofte at følge hans virke via Det 
Hvide Hus’ hjemmeside samt at læse interviews, kommentarer og artikler fra forskellige 
nyhedskilder. 
 
Det er helt tydeligt, at Obama og hans stab ihærdigt og vedholdende arbejder på at 
fremme og virkeliggøre de visioner og idealer, som han blev valgt på. På den 
udenrigspolitiske scene er der allerede væsentlige fremskridt at spore i USA’s rolle i 
Verdenssamfundet, der således med fornyet kraft peger mod de idealer af fred, dialog og 
samarbejde, som ligger som stærke kim og spor i den store nations historie og folkesjæl. 
Vi er mange over hele jorden, der har glædet os over resultaterne under de topmøder i 
London, Frankrig, Tyskland, Rusland og Italien, der er afholdt her i første halvår 2009. 
På flere områder, som f.eks. reguleringen af den frie kapitalisme, den globale opvarmning 
med klimaforandringer og nedbringelse af lagrene af atomvåben, er der opnået – for 
mange skeptikere overraskende - gode resultater under Obamas yderst kompetente og 
visionære lederskab. Også idealerne om menneskerettigheder, solidaritet og fred er 
fremmet, bl.a. via beslutningen om lukningen af Guantanamo-basen og den kommende 
tilbagetrækning fra Irak.  
  
På den indenrigspolitiske scene har Obama igangsat en landsdækkende kampagne kaldet 
"United we serve", som er en opfordring til hele befolkningen om at påtage sig en 
frivillig opgave med tjeneste af det fælles samfund, og er således et forsøg på aktivering 
af den ellers mere passive del af befolkningen. Det Hvide Hus har lavet en særlig 
hjemmeside, hvor man kan få ideer og hjælp til en sådan opgave, og hvor man 
kan udlægge sine egne ideer og initiativer, som andre frivillige kan tilmelde sig. Obama, 
Michelle og hele staben i det Hvide Hus er gået foran under den fælles dag, der 
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markerede igangsættelsen af "United we serve", hvor alle var ude i forskellige former for 
tjeneste. 
  
Obama arbejdede allerede inden indsættelsen på de tiltag, der skulle bremse den 
verdensomspændende økonomiske krise. Kort efter indsættelsen blev der vedtaget 
lovgivning om betydelige, statslige hjælpepakker med også større kontrol og regulering 
af banker og finansinstitutter, som nu har afværget recessionens frie fald i USA. En følge 
af dette er, at det i forvejen astronomiske underskud på statens finanser er endnu større, 
men det synes som om, at det første, kortsigtede mål er nået, nemlig at USA’s 
samfundsøkonomi er trukket tilbage fra afgrundens rand, mens det langsigtede mål om 
økonomisk fremgang og ny jobskabelse vil blive et langt sejt træk. At arbejdsløsheden i 
USA er fortsat med at stige i første halvår 2009, er sandsynligvis hovedårsagen til, at den 
store opbakning i befolkningen på ca. 80%, som Obama nød i de første måneder af sin 
præsidentperiode, nu er faldende. Nye tal indikerer, at 20% er så skuffede over, at 
forholdene endnu ikke har bedret sig markant, at de er faldet fra som støtter af Obama.  
 
Foruden tiltagene for at bremse og overvinde den økonomiske krise, har Obama-
administrationen igangsat initiativer til højnelse af uddannelsessystemet, nedbringelse af 
USA’s enorme energiforbrug samt forskning og udvikling af bæredygtig energi. Sidst 
men ikke mindst er han her i de sidste måneder gået i gang med en af de mest 
kontroversielle reformer, man kan præsentere for det amerikanske samfund – nemlig 
fornyelsen og forandringer i det amerikanske sundhedssystem.  Det hidtidige system har 
igennem de sidste årtier udhulet den amerikanske samfundsøkonomi og efterladt ikke 
bare staten men også millioner af amerikanere i en nærmest bundløs gæld som følge af de 
astronomiske sundhedsudgifter (langt højere end de europæiske) – hvis den enkelte 
amerikaner i det hele taget har været blandt dem, der har haft forsikring og dermed 
kunnet få dækket sin sygdomsbehandling. Obamas vision omkring det nye 
sundhedssystem i USA går på dels at nedbringe de astronomiske udgifter via 
større gennemsigtighed og kontrol med forsikringsselskaberne, der ifølge hans egne ord i 
større grad gavner sig selv end forsikringstagerne, og hvor det er blevet hverdag, at 
amerikaner efter amerikaner i bedste fald afkræves store beløb i selvrisiko – i værste fald 
smides ud af forsikringen. Lige p.t. er der således 14.000 amerikanerne, der hver dag 
mister deres dækning, og sammenlagt er det 12 millioner i de sidste 3 år. Reformen af 
systemet går også på effektiviseringer og besparelser i alle områder samt at inkludere de 
ca. 47 millioner amerikanere (dvs. godt 1/6 af befolkningen), der ingen sygesikring har, 
således at de fremover kan modtage behandling og pleje. At hver 6. amerikaner står uden 
sygesikring er jo nærmest uforståeligt for os i Europa - og det endda i et land, der er så 
rigt. Denne udvidelse af sundhedssystemet til at omfatte de fattige grupper af 
befolkningen foreslår Obama finansieret også via skatteforhøjelser for den lille gruppe 
af yderst velbjærgede amerikanere - hvor han iøvrigt inkluderer sig selv og sin egen 
familie. 
  
Ikke mindst Obamas virke for en reform af sundhedssystemet har vækket meget stærke 
konservative kræfter i det amerikanske samfund, der med særdeles aggressive og usande 
mediekampagner og bøger, som vækker angst, mistillid og modvilje, arbejder på at 
stoppe fornyelserne. 
 
Asger Lorentsen fra Den Gyldne Cirkel i Danmark har netop udsendt en ”aktuel 
kommentar” om Barack Obamas udfordringer, der med stor klarhed og mange nuancer 
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beskriver de vanskeligheder, som Obama nu står midt i. Er du en af dem, som interesserer 
dig for dette emne, og som ikke automatisk modtager nyhedsbreve fra Den Gyldne 
Cirkel, vil jeg anbefale dig at læse indlægget på Den Gyldne Cirkels hjemmeside 
www.dengyldnecirkel.dk. Selve kommentaren kan også åbnes på følgende link: 
 
http://www.dengyldnecirkel.dk/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=vie
w&listid=7&mailingid=104&Itemid=99 
 
Som det også fremgår af denne kommentar fra Asger Lorentsen, er det således allerede 
nu tydeligt, at Obama er midt i en afgørende fase, hvor kampen mellem konservatisme og 
fornyelse er så stærkt intensiveret, at han og hans stab arbejder i en meget vanskelig 
friktion. Vi er flere, der har modtaget indre indtryk af, at friktionen er så stærk, at det 
tærer på Obamas og hans administrations kræfter, livsglæde, entusiasme og gå-på-mod. 
Der er således hårdt brug for intensiveret støtte fra alle os verden over, som er en del af 
lysarbejdernetværket på jorden. 
 
Vi er en meditationsgruppe under det indre råd bag ASSISI MISSION, som løbende står 
til rådighed med meditativt indre arbejde for gralen i Det Hvide Hus, og der er uden tvivl 
tusinder af andre lysarbejdere jorden over, der i denne tid kaldes indefra til at give ekstra 
støtte til den fornyelsens impuls, som Barack Obama er pioner for på hele 
menneskehedens vegne, og som alle os med håb, drømme og visioner om en bedre 
verden, har et medansvar for. 
 
Der er mange måder at give indre støtte på, og Asger Lorentsen nævner nogle i sin 
kommentar, som du evt. kan lade dig inspirere af. Er du knyttet til ”the Spirit of Assisi”, 
kan du også holde i din bevidsthed, at der efter lysrejsen til USA i marts måned er dannet 
en tættere forbindelse mellem Assisi-gralen og gralen i Det Hvide Hus, og at der via dette 
”spor” strømmer vibrationer fra Assisi til Det Hvide Hus af både de solagtige, 
brændende, forvandlende strømme samt de favnende, opløftende og healende strømme, 
som inspiratorerne over for mig kalder Jesu og Maria Hellige Hjerte. 
 
Gennem mine samtaler igennem årene med mange mennesker på kurser i Assisi, i 
Danmark og Norge, er jeg blevet klar over, at en af de største hurdler for at fremme 
fornyelse via indre guddommeligt samarbejde er, at mange lysarbejdere mangler troen på 
og tilliden til, at de kan gøre en forskel. Vid, at det kan du. Er du en af dem, der føler dig 
bevæget af f.eks. ”the Spirit of Assisi”, så har du nogle forudsætninger og kvaliteter, der 
gør, at du gør en stor forskel, når du tænker positivt, ved at bede, ved at meditere.  
 

Lad os derfor tage vort ansvar og vore muligheder på os ved bevidst at give indre støtte. 
Lad os nære den idealisme, det håb og det gå-på-mod, der ligger som en afgørende 
fællesmenneskelig klangbund, ikke mindst når vi – som nu - møder træghed og 
modstand. Lad os nære de fællesmenneskelige drømme, håb og visioner om en bedre 
verden med internationalt samarbejde om at fremme fred, lighed, frihed og broder-
/søsterskab. Vi kan alle gøre en stor, positiv forskel - med Obamas ord: ”Yes we can.” 
 
Som en opfølgning på turen til USA i marts måned og den løbende indre støtte, som vi 
står til rådighed for, er der fra det indre råd bag ASSISI MISSION opfordret til en ny 
rejse til USA, hvor vi i en samlet gruppe af trænede lysarbejdere vil arbejde i 
Washington, især omkring Det Hvide Hus, US Capitol og Lincoln Memorial som de tre 
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vigtigste indstrømningsfoki i USA’s hovedstad. Jeg er i gang med forberedelserne til 
denne lys- og gralsrejse, og regner med at kunne udsende en invitation hen mod 
slutningen af august måned. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
 
 

 
Det Hvide Hus set fra nordsiden ved Pennsylvania Avenue d. 9. marts 2009 
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