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Om tragedien i Norge 

 

 
Blomster- og lyshavet ved Oslo Domkirke til minde om ofrene for terrorangrebet 

 

23. juli 2011 
 
Kære Assisi-venner. 
 
En stor tragedie er som jer alle bekendt indtruffet i Norge. Alle er vi rystede over denne 
udladning af had og fanatisme, der er gået ud over så ufatteligt mange uskyldige – de fleste 
børn og unge. De pårørende går ind i en meget, meget svær sorgproces, nogle sjæle på de 
indre planer har brug for hjælp, og hele det norske folk går en meget svær tid i møde. Jeg 
mærker, hvordan jeg kobles ind i smerten, mine tårer løber, og mit hjerte bløder for alle de 
kære søstre og brødre, der er så smerteligt berørt.  
 
Som ved alle tragedier, der rammer menneskeheden, har denne i sig kimen til en smuk 
udvikling, der går på større dybde i folkesjælen, større evne til medfølelse, tolerance og 
solidaritet, og åbning af hjertet for livets sande værdier af kærlighed, medfølelse, glæde, 
fred og trivsel. Naturligvis kan ikke blot Norge lære noget værdifuldt af denne katastrofe. 
Den kan hjælpe alle mennesker til større sammenhold og stimulere den spontane 
medmenneskelighed, som så smukt er kommet til udtryk i dag fra mennesker over hele 
jorden. Vort ønske om fred, tolerance, medmenneskelighed, frihed og demokrati kan 
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styrkes, og vi bliver klogere på de måder, hvorpå vi kan stoppe mørkets indgang i 
mennesker. 
 
Alle os, der har sagt ja til bevidst at samarbejde med de indre riger om at fremme 
Gudsrigets indgang i menneskeheden, kan give en hjælp, således at udviklingsprocessen for 
det norske folk går så optimalt og smertefrit som muligt. I dag, d. 23. juli, har jeg modtaget 
en inspiration om tragedien i Norge: 
 
Norge på vej ind i en dyb sorgforløsning vises. Det er en sorg, der ikke blot handler om det, 
der skete i går, men også handler om en gammel smerte, en gammel sorg, som udrenses 
sammen med den sorg og smerte, som opstod som følge af de tragiske hændelser. Det 
vises, hvordan der er stor åndelig bevågenhed på at hjælpe Norge, på at hjælpe den 
norske befolkning til en proces, der vil stimulere at flere nordmænd begynder at lytte 
indad, at reflektere dybere over, hvad der er livets ægte værdier. Processen vil vække 
længslen hos mange til at forbinde sig til kærlighedens rige, som giver indre liv, trivsel og 
skønhed. 
 
Derfor er denne tragedie i Norge – hvor ufattelig og smertelig den end måtte være – en 
stor hjælp på det norske folks udviklingsvej. 
 
Den åndelige bevågenhed, der er på Norge, vises. Der er meget, meget stor hjælp fra de 
indre verdners side til, at Norge og folkesjælen kommer styrket ud af denne prøvelse – 
styrket i forhold til at være endnu mere dedikeret til at arbejde for en fredeligere verden. 
Norge har en afgørende rolle i forhold til at fremme freden på jorden. I forhold til dets 
størrelse står Norge som en af de ypperste nationer, der arbejder mest dedikeret for en 
bedre verden og for mere fred. Denne dedikation styrkes igennem denne proces. 
 
Norge har haft flere indviede – statsministre og andre mennesker placeret højt i det 
norske samfund – og har det stadigvæk. Disse indviede styrkes også i denne proces til at 
stå endnu mere fast på de høje idealer, og flere i befolkningen vil støtte op om dem. 
 
Det vises nu, at der i den norske folkesjæl ligger et stærkt viljespræget element. Denne 
form for mere personlig vilje vil blive blødt op i den kommende proces. Ikke således, at 
Norge ikke mere står stærkt – men står stærkere med en vilje, der mere og mere 
underordnes en guddommelig vilje. Der er en stolthed i det norske folk – en stolthed over 
endelig at være blevet en uafhængig nation. Derfor har der været en tendens til, at denne 
stolthed i nogle befolkningsgrupper fik et for nationalistisk islæt. Denne tragedie med det 
mest forvrængede udtryk for nationalisme vil få større grupper i den norske befolkning til 
at reflektere og til at give mere slip og over til en indre proces, der vil blødgøre denne 
nationale stolthed, således at en stærkere global broder-/søsterskabsforståelse bliver 
mere fremtrædende. 
 
Den norske befolkning ser, hvor skadeligt det er, hvis den nationale stolthed bliver til den 
nationalisme, fanatisme og had, som terrorangrebet var et udtryk for.  
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Den proces, som tragedien åbner for, vil accelerere den norske befolknings hjerteåbning 
og lytten indadtil. Den vil på sigt styrke idealismen og vedholdenheden med at stå last og 
brast om de høje idealer om broder-/søsterskab og fred. 
 
Når chokket fortager sig, vil solidaritetsfølelsen over for brødre og søstre, der kæmper for 
højere idealer, blive stærkere. Det er en solidaritet, der rækker ud over landets grænser, 
og som omfatter alle brødre og søstre verden over, der kæmper for fred og broder-
/søsterskab i deres område. Processen vil forstærke det norske folks engagement i 
menneskehedens lidelse. Den vil gøre det muligt på et dybere plan at identificere sig med 
mennesker i nød. Det norske folk vil på en dybere måde forstå lidelsen indefra på et 
tidspunkt – som i dag – hvor folket ikke lever under den lidelse, som mange brødre og 
søstre gør det rundt om på jorden – fattigdom, sult, krig, sygdom. Sensitiviteten og 
medfølelsen i den norske folkesjæl vil blive forstærket i denne proces. 
 
Materialisme erstattes af større indre følsomhed. De materialistiske tendenser blev 
fremmet af, at Norge på grund af sin olie blev en af jordens absolut rigeste nationer. 
Denne materialisme erstattes af, at flere lytter mere indad og finder de ægte, indre 
værdier. 
 
Dermed er den en velsignelse til trods for, at så mange nu er i chok, smerte og skal 
igennem en svær proces. 
 
”Kæreste norske venner, selvom lidelsen lige nu står så stærkt i forgrunden, så vid, at al 
den hjælp, der er i det indre, vil betyde at I kommer mere sensitive, følsomme og 
dedikerede til lyset ud af denne proces. På den anden side af smerten ligger en 
samhørighedsfølelse både mellem mennesker i samme land og også med brødre og søstre 
globalt. Mulighederne for en større indre samklang med de åndelige riger ligger på den 
anden side af smerten.” 
 
Det vises nu, at den norske folkesjæl efter dette chok åbner sig som en blomst, der kan 
modtage solens nærende liv på en dybere måde. Det vises, at hele landet åbner sig som en 
blomst, der modtager kærlighedens nærende liv. Det er et meget smukt billede. 
 
Norge, som har et af jordens smukkeste naturområder, bliver også et af jordens mest 
medfølende folk. Vibrationerne i den norske folkesjæl af den medfølende kærlighed 
forstærkes. Det er meget smukt. Norge har ikke bare et af de smukkeste naturriger på 
jorden, men også en af de folkesjæle, hvor den medfølende kærlighed, hjertets forståelse, 
flyder stærkest. Det er meget smukt. 
 
Alle har vi naturligvis mulighed for at give indre støtte til Norge og den norske folkesjæl. Vi 
kan f.eks. tænde lys, vi kan gå i kirke, vi kan bede, vi kan meditere, og vi kan deltage i 
meditative tjenester. 
 
Er vi fortrolige med meditativt tjenestearbejde, kan vi f.eks. til smuk, hjerterørende musik 
forbinde os med den norske Nationaldeva og åbne os for det store englehierarki, der nu og i 
den kommende tid har fokus på at intensivere den medfølende, favnende kærlighed i den 
norske folkesjæl. Forstil dig evt. hvordan du sammen med Maria, den norske Nationaldeva 
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og englehierarkiet favner det norske folk, og lad Guds medfølende, favnende kærlighed 
flyde til alle mennesker i sorg. 
 
Lad os støtte op omkring vor kære brødre og søstre i Norge i denne svære tid! 
 
Kærlige hilsner  
 
Bente 
 

 
En engel favner sit folk 
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