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ASSISI-NYT – 6. september 2011 
Om Barack Obama, 10 års dagen for terrorangrebene i USA,  

Lysrejse til Washington i 2012 og 
Lysrejsen ”Italien Rundt”  

 

 
Mindeparken 9/11 i New York på stedet, hvor de to tvillingetårne stod. 

Mindeparken åbnes officielt d. 11. september 2011 

Kære Assisi-venner. 
 
Der er to begivenheder i denne uge i USA, hvor der uden tvivl være en intensiveret 
guddommelig bevågenhed på en støtte af lysets kræfter i USA som en hjælp til hele 
menneskeheden. Den ene er Præsident Barack Obamas tale til Kongressen torsdag, d. 8. 
september, og den anden er 10-års dagen for terrorangrebene i USA, søndag d. 11. 
september 2011 – det terrorangreb med 4 fly, der ramte New York og Washington d. 9. 
september 2001 og dræbte knap tretusinde uskyldige mennesker. 
 
Obamas tale til Kongressen torsdag, d. 8. september 2011 
Hver år i februar måned holder den amerikanske præsident en tale til hele nationen, der 
kaldes ”the State of the Union Address.” Denne årlige tale, hvor præsidenten belyser 
nationens tilstand og kommer med de løsningsforslag og visioner, han har, finder sted i 
USA’s kongres med deltagelse af samtlige valgte medlemmer af USA’s Senat og 
Repræsentanternes Hus, ligesom ledende repræsentanter for dommerstanden og særligt 
indbudte deltager.  
 
Sædvanligvis er denne tale i Kongressen den eneste gang om året, at præsidenten står over 
for den samlede kongres med et vigtigt budskab. Men i år har præsident Obama taget det 
usædvanlige skridt at indkalde hele kongressen til et samlet møde d. 8. september, hvor han 
vil tale om behovet for hurtig handling i forhold til den økonomiske situation i landet. 
Obama er fokuseret på det hastende behov for at skabe vækst i den amerikanske økonomi, 
ikke mindst nye jobs i landet. I begyndelsen af september viste det sig, at der ikke var skabt 
de forventede nye jobs over sommeren, og arbejdsløsheden ligger således fortsat på 9,1 
procent.  
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Det ventes, at Obama i sin tale endnu engang vil opfordre nationens ledere til at fokusere 
deres fulde opmærksomhed på at hjælpe det amerikanske folk i stedet for at pleje sær- og 
egeninteresser og tage det amerikanske folk som gidsel i den valgkamp, som ikke mindst det 
republikanske parti så hårdnakket har kørt her i sommer under forhandlingerne om 
forhøjelsen af gældsloftet og tilbagebetalingen af USA’s statsgæld. 
 
Blandt de forslag, som det forventes at Obama kommer med i sin tale i Kongressen, er 
skattelettelser for den amerikanske middelklasse og igangsættelse af en række statslige 
byggeprojekter inkl. en plan for at skabe flere arbejdspladser. 
 
Så vidt jeg har kunnet finde ud af, finder talen sted torsdag, d. 8. september kl. 19.00 
Washington-tid, dvs. kl. 01.00 natten til fredag dansk/norsk tid. Hvis du føler for det, kan du 
jo - inden du går til ro denne torsdag nat - bekræfte din støtte til Obama under hans vigtige 
tale til Kongressen. Næste dag vil vi uden tvivl kunne se den som video via Det Hvide Hus’ 
hjemmeside, www.whitehouse.gov, ligesom vi vil kunne læse artikler i danske og norske 
medier. 
 
Det er ikke sædvanligt, at vi på jorden har en indviet af den kaliber som Obama som øverste 
leder af en nation. Og vi er flere, der i det indre genkender en aftale om at støtte op 
omkring ham, når han stod frem i sin vigtige opgave med fornyelse ikke blot af USA men 
Verdenssamfundet i det hele taget. Det er tydeligt, at Obama er dybt engageret i globale 
spørgsmål, men den økonomiske og politiske krise i USA i det sidste års tid har betydet, at 
han har måttet fokusere de fleste af sine kræfter på hjemlige problemstillinger. 
 
Lad os stå vedholdende i vor støtte til Barack Obama. Han har mere brug for det end nok 
nogensinde tidligere i den intense friktion mellem fornyelse og konservatisme, som han 
lige nu står i.  
 

 
Barack Obama i et øjebliks bøn d. 11. september 2010 

http://www.whitehouse.gov/
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Byggepladsen Ground Zero set fra den lille kirkegård til St. Paul Chapel i januar 2009 

 

9/11 – 10 års dagen for terrorangrebene på USA søndag, d. 11. september 2011 
Jeg er sikker på, at vi alle husker, hvor vi var, og hvad vi lavede den dag, hvor de 
forfærdende billeder af terrorangrebet på Tvillingetårnene i New York blev transmitteret 
direkte til tv over hele jorden. Vi så med forfærdelse og sorg på, hvordan uskyldige 
mennesker kastede sig i døden fra de brændende tårne, og hvordan tårnene et efter et 
styrtede i grus. I den næste tid erfarede vi tragediens fulde omfang i dyb medfølelse med 
det chok og den sorg, der skyllede ind ikke blot over brødre og søstre i USA, men over 
jorden som sådan. Vi oplevede frygt, mistillid og usikkerhed blive større, og vi kunne blot 
observere, hvordan denne dag ændrede hele verden, bl.a. med krig mod Irak og 
Talibanstyret i Afghanistan, en verdensomspændende bekæmpelse af terror, og omfattende 
sikkerhedsforanstaltninger med skærpet overvågning af det offentlige rum, med forøget 
sikkerhedscheck ved flyrejser, m.v. blev en del af vor hverdag. 
 
I januar 2009 var jeg på første ophold i USA, nemlig New York og Washington. I New York 
besøgte jeg bl.a. Ground Zero. Jeg skrev følgende i et ASSISI-NYT i april 2009: 
 
”Ground Zero er i dag en stor byggeplads med kraner og et uigennemsigtigt rækværk, men 
som nærmeste nabo er en lille presbyteriansk kirke, St. Paul Chapel, som kom til at spille en 
stor rolle efter terrorangrebet på World Trade Center. Da de to tvillingetårne styrtede 
sammen, beskadigede de alle de omkringliggende skyskrabere, der i al hast måtte 
evakueres. Men som ved guddommelig indgriben blev denne lille kirke ikke ramt - og den 
ligger endda tættere på end nogle af de bygninger, der blev beskadiget. St. Paul Chapel blev 
stedet, hvor de flere tusinde frivillige hjælpearbejdere og redningsfolk havde et tilflugtssted - 
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også til overnatning - og hvor de kunne blive stille, bede og komme til hægterne efter endnu 
en hjertegribende tørn med at grave i ruinerne og finde de døde.  
 

 
Kirkerummet i St. Paul Chapel er fyldt med minder fra hjælpeindsatsen  

efter terrorangrebet på World Trade Center 
 
Det var dybt bevægende for mig at være på dette sted, hvorfra en chokbølge i september 
2001 gik gennem hele menneskeheden. Uden for kirken er der i dag opsat en lang række 
billeder med tekst, der viser det første halve års arbejde på Ground Zero. Sammen med en 
stor flok unge mennesker, der var lige så bevægede som jeg, gik jeg i meditativ stilhed forbi 
alle disse billeder og læste historien - en historie, der vidner om, at midt i al denne smerte gik 
mennesker i tusindvis sammen i en opgave om at hjælpe. Også selve kirken er blevet til et 
pilgrimssted, der rummer mange vidnesbyrd om disse svære måneder i USA's historie - en 
tragedie som gik dybt i os alle. Jeg sørgede på hele Menneskehedens vegne og mærkede, at 
Maria var til stede med sin favnende kærlighed i så dyb en grad, at det var som hun var 
fysisk i blandt os. Jeg forstod på dybere måde inspirationen givet inden rejsen om, at der på 
dette sted er nedfældet en medfølende, favnede gral, der hjælper os til at identificere os med 
hinanden og til at føle det bånd af kærlighed, der gør os til brødre og søstre i den samme ene 
familie. På trods af den lidelse, som blev udspillet på dette sted i 2001, erfarede jeg således 
også, at her er der i dag givet en enestående hjælp til at få åbnet for de lag i os, der blot 
ønsker fred og kærlighed mellem mennesker. Det er opløftende, at Ground Zero og denne 
lille ydmyge kirke fortsat besøges af millioner af mennesker, der således beriges af den 
smukke favnende kærlighed.” 
 

I dag 10 år efter er nybyggeriet på Ground Zero så langt fremme, at den nye skyskraber efter 
tvillingetårnene, One World Trader Center, forventes at ville stå færdig i 2013, medens 
mindeparken (foto øverst i nyhedsbrevet) vil blive indviet på tiårsdagen på søndag. 
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Naturligvis vil Barack og Michele Obama være til stede ved indvielsen, ligesom efterladte og 
redningsarbejdere er særligt indbudt. Obama-familien vil også deltage i minde- 
højtidelighederne ved Pentagon nær Washington og på den mark i Pennsylvania, hvor det 
fly, som man mener, havde kurs mod Det Hvide Hus eller Kongressen, styrtede ned efter 
passagerernes heltemodige indsats for at afværge terrorangrebet. 
 
Hvis du har lyst, kan du læse mere om 9/11 Memorial i New York her:  
 
http://www.911memorial.org/ 
 

Dagen vil blive mindet overalt i USA, og i det sidste halve års tid har mange initiativer med 
hovedoverskriften ”A Call to Compassion” set dagens lys i forståelsen af, at dagen er en 
særlig mulighed for at fremme healing og håb. Millioner af mennesker jorden over vil 
utvivlsomt følge den direkte transmission fra Ground Zero, og jeg kan se, at både dansk og 
norsk tv vil have et særligt fokus denne dag. DR1 sender direkte fra mindehøjtideligheden 
på Ground Zero fra kl. 14.00 og alle tv-udsendelser resten af dagen belyser terrorangrebene. 
NRK1 sender fra kl. 12.00 og senere tager NRK2 over. 
 

Lad os via vore bønner, meditationer og tjenester støtte de store muligheder for at styrke 
menneskehedens broder-/søsterskab netop denne dag. Lad os være instrumenter for 
Gudsrigets intensiverede hjælp til hjertevækkelse og -healing.  
 
Har du lyst, kan du læse om et af initiativerne til mindedagen på dette link:  
 
http://www.calltocompassion.com/ 
 

Efter terrorangrebet er d. 11. september i øvrigt udnævnt til at være ”A day of Service” i 
USA, dvs. en tjenestedag, og således er millioner af mennesker involveret i frivilligt, 
godgørende arbejde på netop denne dag. 
 
På dagen kan vi jo også reflektere over, om og hvordan menneskeheden er kommet længere 
på vejen mod mere fredelig sameksistens, enhed og broder-/søsterskab igennem de sidste 
10 år, og hvad vi har lært af den lidelse, som terrorangrebet fremkaldte. Selvom der fortsat 
er megen friktion og et godt stykke udviklingsvej forude, er det dog min forståelse, at vi som 
menneskehed er kommet længere. Dette kan vi bl.a. læse ud af de diktaturer, der er 
afskaffet/under afskaffelse gennem de sidste 10 år, som f.eks. i Irak og forhåbentligt også i 
Afghanistan. I år har vi oplevet, hvordan folket har rejst sig i Tunesien, Ægypten og Libyen 
med viljen til og håbet om en fremtid i større frihed og ansvarlighed, og vi oplever hvordan 
også folket i Syrien fortsat demonstrerer for frihed, på trods af regimets ekstremt voldelige 
magtanvendelse. Mørkets magt via terrornetværket Al-Qaeda er væsentligt svækket, og 
siden terrorangrebene i Madrid i 2004 og i London i 2005 har vi – tak Gud – ikke oplevet 
større koordinerede angreb i Vesten. Efter Osama Bin Ladens død i maj i år og efterfølgende 
tilfangetagelse eller drab på flere øvrige ledende medlemmer af terrorgruppen, taler flere 
eksperter taler nu om, at Al-Qaeda er under opløsning. 
  

http://www.911memorial.org/
http://www.calltocompassion.com/


Side 6 
 

 
Efter vor første tjeneste ved det Hvide Hus i maj 2010 

 
Fælles lysrejse til Washington i 2012 
Som bekendt i invitationen udsendt i slutningen af juli måned tager vi på en ny lysrejse til 
Washington i tidsrummet 1.-11. maj 2012. 
 
Det er jo en meget stor og krævende opgave, som Barack Obama har påtaget sig. De første 
ca. 1½ år af hans præsidentperiode betød gennemførelse af betydelige lovgivnings- 
initiativer, bl.a. store økonomiske hjælpepakker for at dæmme op for den økonomiske krise, 
sundhedsreformen og ”Wall Street reformen”, men det sidste års tid har været langt mere 
vanskeligt som følge af, at det demokratiske parti mistede flertallet i Repræsentanternes 
Hus ved Midtvejsvalget i november 2010. Siden da kan det synes som om, at friktionen 
mellem fornyelse og konservatisme er blevet endnu mere intens, og at de konservative 
kræfters pres i forhold til lysets arbejde med at løfte bevidstheden i den amerikanske 
befolkning er tiltaget. Der hersker ingen tvivl om, at Obama, hans stab og alle fornyede 
kræfter i USA har brug for så intens og vedholdende en indre støtte som overhovedet 
muligt, og denne gives naturligvis dybest, når vi er fysisk med indre arbejde ved bl.a. Det 
Hvide Hus. Da 2012 er et valgår, ikke blot til USA’s kongres men også til USA’s 
præsidentembede, er vor indre støtte endnu mere vigtig. 
 
Har du lyst og mulighed for at være med på denne vigtige rejse i 2012, kan du finde flere 
oplysninger på følgende link: 
 
Invitation til lysrejen – klik her ... 
Foreløbigt program for lysrejsen til USA – klik her … 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_lysrejse_USA.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_programudkast_USA.pdf
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For kort tid siden blev jeg opmærksom på, at det Memorial for Martin Luther King ved 
Potomac River mellem Jefferson Memorial og Lincoln Memorial, som vi på rejsen i 2010 så 
var under opbygning, vil være åbent, når vi er i Washington i maj næste år. Martin Luther 
King Memorial, www.mlkmemorial.org, skulle have været indviet under en stor ceremoni d. 
28. august, præcist 48 år efter den berømte fredsmarch i Washington og Dr. Kings historiske 

tale ved Lincoln Memorial startende med de berømte ord: ”I Have A Dream …” Men orkanen 
Irene, som ramte Washington netop denne dag, gjorde, at indvielsen har måttet udskydes til 
september eller oktober.  
 
Jeg glæder mig ser meget til atter at drage til Washington med en gruppe, og ser også frem 
til at fordybe mig i Martin Luther Kings pionermission og hans nøgleforståelser om 
demokrati, retfærdighed, håb og kærlighed, når vi næste år opholder os ved Potomac Rivers 
smukke Memorials og indstrømningssteder. 
 

 
Udsnit af Den Gyldne Krypt i San Giovanni Rotondo, der i dag rummer Padre Pios grav 

 
Lysrejsen ”Italien Rundt” i fodsporene på Frans og Padre Pio 
For 4. år i træk er vi en gruppe på 14, der snart drager af sted på lysrejsen ”Italien Rundt”, 
nemlig i tidsrummet tirsdag, d. 13. september til fredag, d. 23. september. Over 10 dage 
befinder os dels på det sydlige Italiens vigtigste helligsteder, nemlig San Giovanni Rotondo, 
hvor Padre Pio virkede i 52 år, Monte San Angelo og Pietrelcina, som er Padre Pios fødeby, 
og hvor han tilbragte sin barn- og ungdom, samt i Midtitaliens Assisi med en heldagstur til 
Rieti-dalen. 
 

http://www.mlkmemorial.org/
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Assisi-gralen er Italiens stærkest vibrerende gral med en virkning, der rækker langt ud over 
Italien. Men også gralen i San Giovanni Rotondo er med årene blevet mere og mere 
kraftfuld, og den er som Assisi-gralen begyndt at fungere som det rådet for mig kalder en 
”forvandlingsgral”, dvs. at den – ifølge en højere plan – ad lysveje trækker tungt vibrerende 
”stof” ind til en forvandling til højere vibrerende ”stof”.   

Sidste år skrev jeg et Assisi Mission Nyt om lysrejsen “Italien Rundt” i september 2010. Den 
beskriver vort ophold og indre arbejde i San Giovanni Rotondo, Assisi og Rieti-dalen ligesom 
der er mine refleksioner over Italiens åndelige historie og opgave og Assisi-gralens 
betydning i vor tid.  Disse afsluttende refleksioner gengives hermed til jer alle: 

Eftertanke om Italiens historie og opgave (fra Assisi Mission Nyt nr. 3 i 2010) 
Hermed lidt af mine indtryk af Italiens betydning for det forløsningsarbejde, der er i gang i 
denne del af Europa i vor tid. Fra ca. 750 f.Kr. har denne del af det europæiske kontinent 
spillet en stor rolle som civilisationsbærer. Grækerne kom med deres ypperlige kultur, kunst 
og filosofi til landet, og fra ca. 400 f.Kr. startede Romerriget, som i dets 200 års storhedstid 
fra ca. år 1 e.Kr. kontrollerede de største landområder i antikken. Rigets territorier strakte 
sig i en periode fra Den Iberiske Halvø og De Britiske øer i vest til Mesopotamien i øst. Riget 
fik store indflydelse på regeringsledelse, retsvidenskab, arkitektur og kunst m.v.  
 
I det andet århundrede efter Kristus begyndte kristendommen at afløse den romerske 
mytologi, der var tæt forbundet med den græske, og ca. år 330 e.Kr. legaliserede Kejser 
Konstantin kristendommen. I slutningen af 300-tallet blev det forbudt at dyrke andre 
religioner end kristendommen. Den Romersk-Katolske kirke, som den ortodokse og de 
reformerte kirker er udsprunget fra, fik sit hovedsæde i Rom. Den discipel, Skt. Benedikt, der 
blev klostervæsenets grundlægger, inkarnerede og virkede i Italien i 500-tallet, og senere 
intensiverede utallige indviede, der bl.a. virkede i Italien, den indre kristendom. I 
middelalderen inkarnerede talrige indviede i en fornyelse af klostervæsenet og kirken med 
Frans som den store reformator og ordensstifter, hvis ordensbevægelse under betegnelsen 
”Den franciskanske familie” fortsat er jordens største og mest levende, og hvis idealer også i 
vor tid inspirerer millioner af mennesker verden over. Utallige andre disciple og indviede 
med en fornyende rolle inden for kristendommen har virket i Italien gennem 
århundrederne, ligesom landet har været begunstiget med talrige indviede inden for alle 
andre områder af samfundslivet, som bl.a. videnskab, filosofi, kunst, musik, litteratur, 
teater, film, mode etc. Tænk blot på enkelte af de store fornyere som Michelangelo, 
Botticelli, Leonardo da Vinci, Dante, Boccaccio, Angelico, Giotto, Zimabue og mange flere, 
hvis ideer og værker dannede grundlag for den store fornyelse af samfundet fra det 13. 
århundrede, Renæssancen, der fik enorm betydning for hele Europas udvikling.  
 
Samtidigt med, at Italien har haft og stadigvæk har mange indviede, der arbejder på de 
bevidsthedsløft, der vil skabe fornyelser af samfundet, har der samtidigt været en åbning for 
en indstrømning af mørke i Italien, der har muliggjort dybere erfaringsdannelser. Jeg tænker 
nu tilbage på en inspiration, der kom 1. januar 2007, hvor den italienske nationaldeva 
svarede på mit spørgsmål om, hvad der var hendes opgave, således: 
 
”Hun siger, at det er at stimulere livet til det italienske folkesjæl og det italienske folk, så de 
kan rejse sig og igen blive de bærere af civilisationen – bærere af værdier, som de har været 
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det tidligere. Jeg ser, at der er den kamp mellem lys og mørke, som er så fremtrædende i 
Italien, og Italien dermed spiller en stor rolle i Europa i forhold til at være det sted, hvor der 
tilladt så store kampe, og hvor det lys, som Italien også har – og den dybde i vibrationerne, 
den findes i Italien og den italienske folkesjæl, netop kan være med til at forvandle mere 
mørke, end der kan forvandles i så mange andre lande i Europa. Jeg fornemmer det 
omfattende indre samarbejde mellem den store nationaldeva og de mange engle – hvordan 
de søger at nære alt liv i Italien – beskytte og nære livet. Beskytte og nære den ældgamle 
kultur.” 
 
Hvis ikke før, blev disse mørke indstrømninger startet med en stor, sort magiker, Landulf II 
af Capua (Capua er en by tæt på Napoli), der levede fra ca. 825 til 879. Han var ærkebiskop i 
kirken, men da man opdagede hans frygtelige sort-magi-ritualer, blev han afsat og 
ekskommunikeret, hvorefter han søgte tilflugt på Kalot Enbolot på Sicilien, hvor han 
fortsatte med at udøve magiske kræfter af frygtelig virkning. Han allierede han sig med 
Saracenerne mod Kristendommen, og kæmpede i flere slag om magten i sit hertugdømme 
ved Napoli, ligesom han kæmpede for muslimsk besættelse af Syditalien. Landulf II’s liv 
inspirerede den germanske digter Wolfram von Eschenbach, da han i 1300-tallet i sit store 
middelalderdigt ”Parzival” skabte den sorte magiker, Klingsor, der bekæmper og forfører 
gralsridderne. Von Eschenbachs digt inspirerede i det 19. århundrede Richard Wagner til at 
komponere den store opera ”Parzifal”. Hitler anså sig selv for at være en reinkarnation af 
Landulf II, af en anden sort magiker, grev Acerra, som også huserede i nærheden af Napoli i 
1100-tallet, samt af kejser Tiberius, en af de mørke romerske kejsere, der herskede i 
begyndelsen af det første århundrede. (Primær kilde: ”Skæbnespyddet” af Trevor 
Ravenscroft). 
 
Også inkvisitionen fra ca. 1230 til slutningen af 1500-tallet, der forfulgte og udslettede 
såkaldte kætterske sekter som katharer, albigenesere og husitter betød en forstærkning af 
mørket i Italien. Reformationen svækkede Den Romersk-Katolske Kirkes enorme magt og 
indflydelse i Europa, da de nordeuropæiske lande løsrev sig fra Pavekirkens greb. I de 
følgende århundreder skete mange fornyelser af samfundslivet gennem indviede, der 
inkarnerede i Nordeuropa, og det sydlige Europa mistede noget af sin hidtidige rolle som 
civilisationsfornyer.  
 
Under 2. verdenskrig kæmpede det officielle Italien under Mussolinis diktatur som det 
eneste andet europæiske land sammen med Hitlers Nazityskland. I Italien var der dog så 
stærk en modstandsbevægelse, der kæmpede sammen med de Allierede, at Nazityskland 
fra 1943 besatte Italien, som i de følgende år befriedes fra syd af de Allierede, der kæmpede 
sig op igennem Italien fra Sicilien. Efter 2. Verdenskrig blev Italiens nuværende grænser 
endelige, og landet blev et demokrati, og således et af de unge af slagsen i Vesteuropa.  
 
I tiden op til og under 2. Verdenskrig virkede to af de største disciple inden for 
Franciskanerordenen som en energimæssig modvægt til det mørke, der gennem Nazismen 
forstærkedes i Europa, nemlig Fader Maximilian Maria Kolbe i Polen og Padre Pio i Italien. 
 
Som jeg forstår det, er tiden nu for alvor kommet til at forløse Italiens mørke gennem en 
intensivering af lyset i Italien, ikke mindst via Assisi-gralen. Denne intensivering af lyset og 
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forløsning af mørket via Assisi-gralen har stor betydning for bevidsthedsløftet i hele 
Middelhavsområdet.  
 
I en inspiration i oktober 2006 i forbindelse med et af mine første ophold i San Giovanni 
Rotondo, blev der vist følgende: ”Padre Pios inkarnation var nødvendig, fordi der lå et stort 
mørke over den sydlige del af Italien. Det vises, at mørket lå over hele foden – hele den 
nederste del af Italien – hele den sydlige del. Som jeg ser det, er det kun området ovre ved 
Amalfi ved Middelhavskysten, der ikke lå i den samme tunge vibration, og mørket gik ganske 
langt op i Italien, faktisk helt op til Marche. Et meget tungt område vibrationsmæssigt – 
meget mørke. Derfor var der brug for meget offerild – ”Sacrificial Fire” og den medfølende 
hjertestrøm til at begynde opbløde det mørke. Gennem Padre Pio blødtes mørket op. De 
helliggørende, meget smukke vibrationer, som er en del af den medfølende hjertestrøm, 
ligger endnu mere i det skjulte i San Giovanni Rotondo.” 
 

 
Padre Pio under en messe i  San Giovanni Rotondo. 

Stigmaterne ses tydeligt 
 
Arbejdet med at forløse ikke mindst Syditaliens mørke vises for mig i vor tid at foregå på den 
måde, at mørket via Assisi-gralens og gralen i San Giovanni Rotondo bliver mere og mere 
isoleret, og også ”rystes løs” via gralenes energimæssige arbejde med offerildsmure og 
”ildtunger”.  
 
Dette afspejles også i det ydre. Siden begyndelsen af 1990’erne har frygtløse og 
ubestikkelige undersøgelsesdommere, advokater og politiembedsmænd fængslet utallige 
mafia-bosser og øvrige medlemmer af de kriminelle bander. Mafiaen har slået igen ved at 
myrde flere af dem, bl.a. i 1992 Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, som på det tidspunkt 
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var nogle af de dygtigste og mest erfarne mafiabekæmpere. Mordene forfærdede det 
italienske folk, der startede store demonstrationer, hvorefter regeringen erklærede krig 
mod mafiaen, og ledende mafiamedlemmer arresteredes. Efter disse mord er nye disciple 
kommet til, bl.a. en kvindelig ”lærling” af Giovanni Falcone, Ilda Boccasini, som betegnes 
som ikke blot en af Italiens dygtigste advokater men som en af verdens dygtigste. Hun er 
blevet et symbol på de ubestikkelige offentligt ansatte, der er nødvendige, hvis 
demokratiske stater skal bevare deres retsprincipper. Ilda Boccassini er blevet kaldt 
”mafiosoernes værste mareridt”, fordi hun blandt andet har sørget for, at indtil flere af 
toplederne er røget bag tremmer efter drabet på hendes gode ven og kollega, Giovanni 
Falcone. 
 
Når vi ser på situationen i Italien i dag, erfarer vi, at landet i lighed med bl.a. Grækenland og 
Spanien kæmper med mange af de problemer, som er større i de sydlige EU-medlemsstater 
end de er det, i de nordlige. I Italien er der store politiske og økonomiske vanskeligheder, 
stor offentlig gæld, endnu større arbejdsløshed under den økonomiske krise, store 
flygtningestrømme, megen illegal indvandring og en stigende polarisering i befolkningen. 
Det relativt unge demokrati har det vanskeligt, ikke mindst i disse år, hvor Silvio Berlusconi 
tydeligvis er optaget af at beskytte egne særinteresser gennem en lovgivning, der i manges 
øjne overtræder forfatningens idealer og love, ligesom han gennem sit ejerskab af utallige 
italienske medier beskyldes for at udøve censur og svække den frie presse. På trods af hans 
påståede forbindelser til mafiaen med bestikkelses- og korruptionssager for domstolene, 
som han behændigt søger at undgå gennem lovgivning, og flere sex-sager med unge, 
smukke kvinder blev han genvalgt som regeringsleder i 2008. I forrige embedsperiode var 
han faktisk den eneste demokratisk valgte premierminister i Italien, hvis regering har 
overlevet en hel valgperiode på 5 år. Det er noget af det, der ikke blot vækker kritik og 
undren i mere modne, demokratiske kredse i Italien, men i hele Europa. Jeg tror, at svaret 
skal findes i sammensætningen af den italienske befolkning. Som nævnt er der fortsat 
inkarneret mange disciple og indviede i Italien, men en stor del af befolkningen består af 
mere umodne sjæle, der i Italien trænes i den individualisering og hjerteåbning, som går 
hurtigere og er mindre smertefuld, netop fordi der er så meget lys i landet.  
 
Assisi-gralen som forvandlingsgral 
I denne kollektive udviklingsproces i Italien og det sydlige Europa har Assisi-gralen og gralen 
i San Giovanni Rototondo en stor rolle at spille, også selvom Assisi-gralens opgave er meget 
mere universel og dækker et meget større område af jorden. Via Assisi-gralen intensiveres 
andre grale, som f.eks. Polens hjertecenter på Niepokalanow og gralen i Washington. Men 
også mange andre steder på jorden er Assisi-gralen virksom. Denne for mig overraskende 
forståelse kom første gang i forbindelse med den store tsunami i Asien 2. juledag 2004. Det 
blev vist, hvordan Assisi-gralen var virksom i det bevidsthedsløft, der stimuleredes i 
forbindelse med naturkatastrofen. Gennem et lysspor til især Thailand blev der trukket 
kollektiv tyngde, bl.a. sorg, ind i Assisi-gralen til en forvandling. Siden disse første forståelser 
er det kommet mange forståelser om det alkymistiske virke i en gral, der efter en højere 
plan udvikles til at blive det, det indre råd over for mig kalder en forvandlingsgral.  
 
Den største og mest kraftfulde af disse i Europa er ifølge inspirationerne givet til mig Assisi-
gralen i dens særlige speciale som en hjertegral. Den flyder med alle guddommelige 
kærlighedsstrømme, den gyldne som den ekspansive, opløftende kærlighed, den røde som 
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den medfølende, forløsende kærlighed, de uendeligt smukke vibrationer af Jesu og Marias 
Hellige Hjerte som åbnende, favnende og healende kærlighed og i sin essens er den 
offerilden ”the Sacrificial Fire”. I disse strømme er den især en forløser af individuelle og 
kollektive hjertecentre. Jeg gengiver lidt af inspirationen, der kom 1. januar 2010: 
 
”Jeg trækkes helt ind i Assisi-gralen nu. Jeg mærker og får et billede af de mange forskellige 
strømme og frekvenser, der flyder i Assisi-gralen. Et meget smukt billede og en indre erfaring 
af, hvordan Assisi-gralen berører hjerter. Assisi-gralen i sin strøm af Marias og Jesu Hellige 
Hjerte både vækker, åbner og forvandler. Jeg får et uendeligt smukt billede af, hvordan 
Kristus nedfælder gennem de foki, der kan betegnes som Marias og Jesu Hellige Hjerte. 
Hvordan strømmen af den brændende ekspansive Kristuskærlighed, som også indeholder 
opstandelsesilden, flyder sammen med disse uendeligt smukke åbnende, healende, favnende 
og dybt hjerteberørende strømme, som kaldes Marias og Jesu Hellige Hjerte.  
 
Assisi-gralens store speciale, dens store bidrag til forløsningsarbejdet i hele menneskeheden 
og i alle jordens riger, er den dybe gralsvibration, der flyder ind og åbner hjertecentre, 
forvandler hjertecentre. Fra hjertecenteret vil menneske efter menneske få forvandlet også 
øvrige legemer, astrallegemet og det lavere mentallegeme, og dermed vil broen til de højere 
mentale verdener skabes. I vor tid er der fra de indre verdener en stærk mental påvirkning af 
menneskeheden til vækkelse og næring af de højere mentale legemer i menneskeheden. I 
dette arbejde hjælper Assisi-gralen til at holde en balance ved at hjertets sensitivitet, den 
intuitive visdom, den visdom som er forbundet med medfølelse, samfølelse, identifikation, 
hjertets forståelse, hjertets grundtone holdes og vibrerer stærkt i menneskehedens 
bevidsthedeslag.  
 
Det er en vigtig balance i det næste årtis fokus på innovation, nytænkning, nye opfindelser, 
som der stimuleres megen støtte af til menneskeheden, ikke mindst i forbindelse med de 
store udfordringer omkring klimaet. Der stimuleres megen hjælp til, at menneskeheden 
udtænker og opfinder løsningerne af energi- og klimaproblemerne. I denne stimulering af 
innovation og opfindelser er det vigtigt, at hjertets forståelse vibrerer stærkt, for at der ikke 
kommer en ubalance i forhold til at benytte de inspirerede løsninger på en selvisk måde, og 
at grådigheden, begæret efter magt tøjles bedst muligt. Det gør de gennem hjerte- 
vibrationen, gennem hjertets forståelse, gennem at hjertet er vækket mest muligt. Der er 
inkarneret så mange mennesker, hvis mentallegeme er stærkt lysende, og som har relativ 
nem adgang til de indre lysverdeners skabende intelligens. Det er vigtigt, at der holdes en 
balance - at der flyder de dybe gralsvibrationer - som fremmer enhedsbevidstheden i 
menneskeheden, som fremmer den hjertemæssige samklang, som fremmer hjertets 
kvaliteter. Også under den nuværende økonomiske krise er denne strøm, der vækker hjerter, 
væsentlig til at skabe den erfaringsdannelse i menneskeheden, der gør, at grådighed og 
egoisme erstattes af samfølelse, broder-/søsterskab og enhed. Det er på dette område, at 
Assisi-gralen har så stor en opgave på jorden og i menneskeheden. Assisi-gralen som det 
guddommelige fokus, der på allerdybeste måde fremmer, intensiverer og stimulerer broder-
/søsterskab via hjertets vækkelse, hjerternes indre forbundethed, medfølelse, identifikation 
med lidelse. 
 
Vi, der har en særlig dedikation til Assisi-gralen, til ”the Spirit of Assisi”, må gerne være 
opmærksomme på denne særlige tone i Guds arbejde med at forløse menneskeheden, som 
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kan kaldes hjertets tone. De toner, strømme og vibrationer, der er Guds hjerte, strømmer 
gennem Assisi-gralen. Disse toner fremmer medfølelse, fremmer kærlighed, broder-
/søsterskabet i menneskeheden. Det vises, hvordan det er guldet i Kristusimpulsen. Det er de 
allerdybeste niveauer af Kristi lære, som Assisi-gralen har som et særligt speciale, og som 
alle os, der er knyttet ind og er dedikeret til Assisi-gralen, har nogle særlige forudsætninger 
for. Det er det favnende hjerte, det hjerte, der forstår, og som elsker og favner ubetinget.” 
 
Har du lyst til at læse mere om Padre Pios store mission, skrev jeg i 2006 en artikel med 
illustrationer, som ligger på Assisi Missions hjemmeside under ”Artikler” og ”Padre Pio – 
Guds mand”. Artiklen kan også åbnes ved at klikke her … 
 
Om Assisis og franciskanernes smukke mission under 2. Verdenskrig har jeg skrevet et 
ASSISI-NYT fra februar 2007. Det er publiceret på hjemmesiden under ”Nyhedsbreve” og 
”Arkiv”. Nyhedsbrevet kan også åbnes ved at klikke her .. 
 
Kærlige hilsner med fred og alt godt fra Assisi  
 
Bente 
 

 
Assisi-gralen med et focus i Basilica di San Francesco 
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