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ASSISI-NYT – september 2012 
USA i valgkamp 

 

 
Barack Obama aflægger eden som USA’s 44. præsident d. 20. januar 2009 

Lad os holde visionen om, at han gentager denne ed i januar 2013 

 
Assisi, d. 6. september 2012 

Kære Assisi-venner. 
 
For et par dage siden – i begyndelsen af det demokratiske partis nationale konvent – sendte 
Bente Drikakisi og jeg et nyhedsbrev ud til Assisi Missions særlige meditationsgruppe, 
hyrdegruppen, om valgkampen i USA, som den vises lige nu fra det langt højere perspektiv i 
de indre råd, der har stor bevågenhed på at stimulere genvalget af præsident Barack Obama 
til en ny 4-årig periode som USA’s præsident samt støtte alle fornyende kræfter, der 
arbejder på at fortsætte de sidste 4 års arbejde med at bringe USA ind i Den Nye Tid. 
 
For os, der bevidst er koblet ind i en indre støtte til fornyelsens impuls med Barack Obama 
som en spydspids og pioner, har det været tydeligt, hvordan det ikke blot har været en ydre 
kamp, som vi har kunnet følge gennem den massive pressedækning i de seneste 4 år. I det 
indre har kampen raset og raser med fornyet styrke her under valgkampen som en enorm 
friktion mellem fortid og fremtid, mellem konservatisme og fornyelse, mellem mørke og lys 
med involvering af stærke modkræfter af mørke, som søger at vække mistillid og angst, som 
”puster” til skuffelse og mismod, og som søger at fastholde den amerikanske befolkning i 
den ”spændetrøje” af mere primitiv kapitalisme og den ulighed, der er en følge af denne. 
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I Assisi Missions hyrdegruppe har vi siden indsættelsen af Præsident Obama dedikeret hver 
søndag til en særlig lystjeneste til støtte for forløsningsarbejdet i USA med et hovedfokus på 
den guddommelige indstrømning i gralen i Det Hvide Hus. Vi har to gange, i 2010 og igen i 
maj 2012, været fysisk tilstede i Washington for at intensivere dette indre arbejde, som vi 
har sagt ja til at være bevidste instrumenter for, ligesom jeg har været alene af sted til USA 
under tre yderligere ophold, hvor hovedfokus også var gralen i Det Hvide Hus. Også i New 
York og sidst på Mount Shasta i Californien er steder, hvor vi har opholdt os med bevidst 
indre arbejde. 
 
Da det er enormt vigtigt, at så mange lysarbejdere og mennesker af god vilje i den 
kommende tid er opmærksomme på de muligheder og det ansvar, vi har for på hele 
menneskehedens vegne at deltage i den indre kamp på lysets side, sender jeg nu til hele 
Assisi Missions netværk dette ASSISI-NYT, der delvist bygger på det tidligere nævnte Hyrde-
Nyt. 
 
Om denne kamp i det indre kom d. 4. september en inspiration fra de indre råd. Det 
følgende har udgangspunkt i, hvordan det går med gralen i Det Hvide Hus, og det vigtigste 
gengives: 
 
Gralen i Det Hvide Hus: 
BW: Gralen i Det Hvide Hus er særligt sårbar lige nu, fordi der er et meget stærkt pres af 
modkræfter. Al den friktion, som er kommet op til overfladen, fordi Obama står visionært 
og vedholdende som en pioner for det nye USA. Det vises, at det er lag efter lag af 
konservativ tænkning, og det er også derfor, at kampen mellem lys og mørke er så stærk 
lige nu i USA.  
 
Lag efter lag af selvisk tænkning, selvisk adfærd bliver så tydelig i disse år. Den 
uforsonlighed, som ligger i det republikanske parti, vil blive brudt. Den er ikke holdbar. At 
trække linierne så skarpt op, være så destruktiv, som det republikanske parti har været i 
de seneste to år, vil blive brudt.  
 
Vi kan holde visionen om, at lysets kræfter i USA vil sejre. Lyset er stærkere og vil bringe 
USA til et samfund, der er mere inkluderende, der holder idealerne om 
medmenneskelighed og broder-/søsterskab i hævd.  
 
Det vises, hvordan gralen i Det Hvide Hus løbende forvandler noget af mørket, noget af 
det tungt vibrerende, nogle af de tankeformer, der er præget af selviskhed, separatistisk 
tænkning, fanatisme og gamle ideologier, der stammer helt tilbage til landets stiftelse, 
men som i dag udtrykkes endnu mere forvrænget set i forhold til, at vi lever i en tid, hvor 
Verdenssamfundet udvikler sig i stor hast mod større global ansvarlighed, mod større 
inklusivitet, mere medmenneskelighed og broder-/søsterskab, mod større solidaritet. Der 
står den tænkning i USA ligesom isoleret, ”at alle er sin egen lykkes smed,” der har givet 
sig til udtryk i stor selviskhed.  
 
USA har en utroligt sammensat befolkning – verdens mest sammensatte befolkning. Det 
er netop det, der er USA’s store opgave: At manifestere et broder-/søsterskab mellem alle 
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jordens forskellige nationaliteter, kulturer, traditioner, religioner. En sådan opgave giver 
helt naturligt en stor friktion i vor tid. 
 
Gralens intensitet, dens evne til at forvandle udvikles løbende og hele tiden. Den vises som 
enormt kraftfuld. Det er bølger af lys, der udgår fra gralen. Et gyldent lys, der vækker 
hjertebevidsthed, udgår som ringe stærkere og stærkere fra gralen.  
 

 
Det Hvide Hus d. 11. maj 2012, 

efter at vi i en gruppe havde tilendebragt 10 dages indre arbejde  
ved fysisk tilstedeværelse i Washington 

 
Muligheder for at genoplive entusiasme, håb og gå-på-mod 
En af Obamas store vanskeligheder netop nu, er den skuffelse, som mange vælgere, der i 
strømmen af entusiasme og idealisme stemte på ham under sidste valgkamp, føler over, at 
den økonomiske situation ikke har bedret sig mere, end den har det i de sidste fire år, og 
også mindre end Obama selv gav løfter om under valgkampen i 2008. Der er naturligvis flere 
grunde til, at det går mere trægt med bl.a. at skabe jobs og større økonomisk stabilitet end 
mange, også eksperter, forudså, da Obama kom til. 
 
En stor del af årsagen er, at den dybe økonomiske recession var en arv fra Bush-tidens 
økonomiske politik, bl.a. de to store ufinansierede krige og skattelettelser til de rigeste 
amerikanere. Denne politik var udslagsgivende i forbindelse med at bringe USA til det 
nærmest økonomiske kollaps, der skete i efteråret 2008 med sammenbruddet af USA’s 
bank- og finansverden, som igangsatte den globale finanskrise. 
 
En anden ikke ubetydelig del af årsagen er det ekstremt vanskelige politiske klima i forhold 
til USA’s kongres, som Obama har måttet kæmpe med, ikke mindst i de sidste to år, hvor det 
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republikansk dominerede Repræsentanterne Hus har ført en meget kortsigtet destruktiv 
politik med at blokere for snart sagt alle Obamas og demokraternes tiltag for at styrke 
middelklassen og jobskabelse. Obama har måttet kæmpe sig frem sag for sag, og at det ikke 
er gået endnu værre, skyldes nok primært, at Senatat i nogle tilfælde (og Obamas mulighed 
for at nedlægge veto) har stoppet initiativer helt ude af tråd med det demokratiske partis 
idealer, som kom fra republikanerne i Repræsentanternes Hus. Men også i Senatet, hvor 
demokraterne mistede supermajoriteten ved sidste Midtvejsvalg, er kompromis-initiativer, 
der var stemt igennem i Repræsentanternes hus, blevet bremset. Jeg har set mange af 
Obamas ugentlige taler til nationen kaldet ”weekly address”, og har på denne måde erfaret, 
hvor ofte Obama kraftigt har måttet appellere til kongressen om at tage ansvar og 
gennemføre lovgivning, der støttede USA’s vækst og endda forhindrede økonomisk kollaps. I 
sidste minut, eller sågar et over, blev et kompromis vedtaget, men f.eks. endnu ikke et af 
Obamas valgløfter: en mere retfærdig skattepolitik med ophør af de rigestes skattelettelser. 
Obamas store svendestykke: sundhedsreformen, hvor flere elementer først træder i kraft i 
2013 og 2014, har endnu ikke på dybere måde vist middelklassen og de fattigste, hvordan 
den forbedrer deres situation og generelt samfundsøkonomien. 
 
Endelig er det naturligvis vigtigt at huske på, at den økonomiske krise som bekendt er 
global, og i de seneste måneder har gældskrisen i Europa også været med til at bremse det 
amerikanske opsving. 
 
I inspirationen, der kom til os d. 4. september, kom rådet også ind på nogle muligheder lige 
nu for at genoplive den bølge af entusiasme, håb og gå-på-mod, som skyllede ind over USA 
for 4 år siden, hvor Obama blev valgt. 
 
Som det nok er jer alle bekendt via den massive mediedækning afholdt det republikanske 
parti i sidste uge deres konvent, hvor Mitt Romney og Paul Ryan blev officielt nomineret 
som henholdsvis præsident- og vicepræsidentkandidat for det republikanske parti. 
 
I tirsdags startede det demokratiske partis konvent i Charlotte i North Carolina, som er en af 
USA’s såkaldte ”svingstater”, der i mange år har stemt republikansk, men ved sidste valg gik 
statens valgmænd snævert til Obama. Vi fik nogle indtryk af mulighederne på dette konvent 
samt af, hvordan det mere overordnet ser ud lige nu med valgkampen. 
 
BW: Det vises, at der går et enormt lys ud fra det demokratiske partis konvent. Det er 
sandsynligt, at dette konvent kan genskabe noget af den entusiasme og begejstring, som 
var ligesom en fast følgesvend for Obama under sidste valg. Der er støtte til konventet fra 
gralen i Det Hvide Hus – støtte til, at entusiasmen for at skabe et nyt USA kan vækkes 
igen. Muligheder og håb, vilje til forandringer kan blive et resultat af konventet.  
 
Det republikanske konvent vises som en mat og lettere formørket, helt grå begivenhed, 
der talte til de lavere lag i et menneske, mens demokraternes konvent har mulighed for at 
tale til de mest udviklede lag af mennesket – ikke mindst til hjertet. 
 
Der er al mulig grund til at tro og holde en vision om, at det demokratiske konvent vil 
skabe noget entusiasme, som vi kan være opmærksomme på at holde ved lige og 
forstærke i den kommende tid op til valget. 
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Vi anbefales således, at vi – samtidigt med vort solagtige beskyttelseabejde omkring 
gralen i Det Hvide Hus – har bevidsthed på at styrke entusiasmen, idealismen, gå-på-
modet hos alle de amerikanere, der er sensitive over for disse strømme – sensitive og mere 
lyttende i deres hjerter for Den Nye Tids vinde af solidaritet, broder-/søsterskab og 
individualisme – en voksen, ansvarlig individualisme, der betyder, at nok stimuleres fra 
højere plan evnen til at tænke selv, evnen til at stå meget mere frigjort fra tidligere 
gruppesammenhænge med tætte forbindelser til familie og nærmeste kreds, men denne 
tænkning er mere uselvisk og inkluderende over for større og større helheder. 
 
Disse strømme af begejstring og idealisme kan gøre, at de, der er skuffede over, at der 
ikke er sket mere især i de sidste to år, får erstattet denne skuffelse med en større realisme 
omkring de konservative kræfter, der stadigvæk rører sig i landet. Når skuffelsen opløses, 
forstærkes evnen til at stå mere og mere fast.  
 
Hold visionen om, at nu vækkes fornyelsens impuls igen, således at der igen skabes 
begejstring, entusiasme og idealisme.  
 
Obamas genvalg 
BW: Det bliver en tæt valgkamp, men holde visionen om, at Den Nye Tid sejrer. Der er stor 
opbakning i de indre råd til, at lyset endnu engang sejrer i USA – at lyset endnu engang er 
stærkest. 
 
Holde lyset omkring Obama og være med til at støtte hele den udviklede og avancerede 
del af det demokratiske parti i deres kamp for fornyelser og forbedringer af det 
amerikanske samfund mod større solidaritet, broder-/søsterskab samtidigt med at 
trangen til individualitet og idealistisk, kreativ tænkning også fremmes. Det er en 
individualitet, der ikke bygger på, at man er sig selv nærmest. Det er en moden, ansvarlig, 
voksen individualitet, der har opmærksomhed på at skabe til fællesskabet, til 
menneskehedens fælles gode, til en menneskehed, der er én familie. 
 
BD: Forsøk å holde visjonen og lyset omkring Obama på at han vil vinne valget, for det vil 
bli en tett valgkamp. Obama vil innhente flere velgere etter sine store taler, og det er helst 
de som ligger på «vippepunktet». Det er flere og flere som vil øyne hvordan 
vanskelighetene har vært for ham under de siste fire årene han har vært president. Det 
har vært meget vanskelig for ham å drive den politikk han ønsker å drive, etter Bush-
regjeringen. 
 
Efter at vi havde udsendt dette Hyrde-Nyt tirsdag aften, før de første talere på det 
demokratiske partis konvent kom på podiet, var det tydeligt, at nu blev vi trukket endnu 
dybere ind i den indre kamp, der raser i USA lige nu. I hvert fald et par af os blev vækket om 
natten i det tidsrum, hvor Michelle Obama holdt sin tale på konventet, og vi lå i et 
brændende, ildagtigt indstrømningsarbejde, der gjorde os lysvågne. Det krævende indre 
arbejde fortsatte dagen efter. Da jeg onsdag formiddag så Michelle Obamas af alle parter 
meget roste tale, var det tydeligt, at bl.a. gennem denne er der en åbning til den indre 
strøm, der vækker hjertets medfølelse og kærlighed i et ”flow”, der også stimulerer håb, 
entusiasme, idealisme og vedholdenhed.  
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Michelle Obama på det demokratiske partis konvent 

 
Også flere andre talere, som jeg efterfølgende har set, virkede tydeligvis i et indre flow, bl.a. 
også tidligere præsident Bill Clinton, der nu næsten 12 år efter hans fratræden som 
præsident er en af USA’s allermest populære politikere. Han holdt en tale, som 
kommentatorer i dag beskriver som den bedste nogensinde. Han beskrev på fremragende 
vis avancerede økonomiske og politiske problemstillinger på en måde, at alle kunne forstå 
dem. Og måske vigtigst af alt i forhold til mange skuffede demokratiske vælgere, som 
tænker på Clintons bedrift i forhold til den amerikanske økonomi i hans 8-årige 
præsidentperiode, sagde han, at ”den økonomi, som Obama overtog, var så meget værre. 
Den var på kanten af sammenbrud. Ingen præsident, ikke mig, ikke nogen af mine 
forgængere – ingen kunne have repareret al den skade, Obama fik overladt, på bare fire år. 
Men han har lagt fundamentet for en ny, moderne, succesfuld økonomi med delt velstand. 
Hvis du fornyer præsidentens kontrakt, vil du komme til at mærke det.”   
 
Det er i disse sidste to dage blevet endnu mere tydeligt for mig, at der lige nu synes unikke 
muligheder for at medvirke til at styrke de strømme, der kan skabe håb, idealisme og 
entusiasme, og som vil være afgørende for udfaldet af valget. 
 
Torsdag aften d. 6. september, dvs. natten til fredag i Skandinavien (fra kl. 04.10), holder 
Barack Obama sin takketale for nomineringen på konventet. Måske nogle af os igen i nat 
holdes vågne for at være mere bevidst med i den intensiverede støtte, vi kan give. Og vi kan 
være opmærksomme på, at når bølgen af entusiasme, idealisme og håb er genrejst, kan vi i 
den kommende tid – under hele valgkampen – være med til at vedligeholde og forstærke 
den. 
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Barack Obama og døtre overværer i Det Hvide Hus 

 Michelle Obamas tale på det demokratiske partis konvent. 
Efterfølgende udtalte de: ”Vi er de største fans af Michelle” 

 
Lysarbejderes ansvar og muligheder 
Barack Obama er en af de i vor tid mest synlige og stærke spydspidser og pionerer for 
millioner af menneskers længsel, visioner, håb og gode vilje. Han er en af dem, der på vore 
alles vegne står midt i friktionen, og derfor er det ikke kun hans kamp, men vor alles kamp. 
Vi bør stå bag ham, også når kampen er hårdest, og når friktionen tærer allermest på hans 
og hans stabs kræfter, og når der er brug for ekstra lyskraft til at bryde igennem. 
 
Dette kan vi gøre på flere måder, bl.a.: 
 

1) Ved at styrke håb, optimisme, vedholdenhed og visioner. Hold visionen i din 
bevidsthed – gerne dagligt – om at lyset sejrer, og Barack Obama genvælges. Giv 
denne vision lysende tanker. Bevar entusiasme og håb. Denne vision handler jo ikke 
om at ”vinde over” Mitt Romney og republikanerne, men er et udtryk for vor 
vedholdende støtte til det guddommelige samarbejde for at mindske lidelsen i 
menneskeheden og bringe os som en mere samlet familie mere friktionsfrit ind i Den 
Nye Tids idealer om bl.a. større solidaritet, broder-/søsterskab og fred. 

2) Ved at bekræfte i vort indre, at vi står bag Obama og ikke blot er en form for 
iagttager af dramaerne. 

3) Ved at bede om eller meditere på guddommeligt lys og kraft til hans arbejde og hans 
netværk af kommunikationslinier – synlige som usynlige – ud i befolkningen. 

4) Og naturligvis ved mere avanceret indre arbejde, f.eks. offerildspræget gralsarbejde 
og udstrømning af de brændende strømme, der kan opløse nogle af de formørkelser, 
som søger at holde det amerikanske folk fast i fortiden.  
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Kompetente disciple i Det Hvide Hus d. 16. august 2012 

Fra venstre: National Security Advisor Tom Donilon, Joe Biden, Obama og Hillary Clinton 

 
Fysisk tilstedeværelse i Washington under valgkampens slutfase 
Bente Drikiakisi og jeg har fulgt en anbefaling fra det indre råd, og således rejser vi – med 
deltagelse bevidst af hyrdegruppen og mere ubevidst øvrige lysarbejdernetværk i det indre - 
til Washington under valgkampens slutfase. Vi ankommer i Washington d. 27. oktober og 
forbliver i næsten 2 uger indtil 9. november. Valget finder sted d. 6. november. Vort 
hovedfokus er – som det har været i alle 4 år - gralen i Det Hvide Hus samt de øvrige 
vigtigste indstrømningssteder i hovedstaden, ligesom det er planen, at vi denne gang tager 
på et udvidet lysarbejde med at trække lysveje rundt i staterne Virginia og Pennsylvania for 
derved at være instrumenter for at skabe triangler via indstrømningssteder i disse stater, 
nemlig Washington-Monticello-Williamsburg (i Virginia) og Washington-Gettysburg-
Philadelphia (i Pennsynvania). 
 
Lad os gå ind i denne tid med intensiveret kamp mellem fornyelse og konservatisme, 
mellem fremtid og fortid, mellem lyset og mørket, ved at stå skulder til skulder på 
menneskehedens vegne i vort fælles arbejde på mange områder – synligt som usynligt – at 
være instrumenter for den guddommelige hjælp, der accelererer menneskehedens 
hjerteprocesser og mentale udvikling. 
 
Kærlige hilsner og god arbejdslyst 
 
Bente  
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Obama i fordybelse på det nyåbnede Martin Luther King Memorial 

ved Potomac River i Washington d. 14. oktober 2011 
Obama er meget bevidst om, at han fortsætter i fodsporene på mange tidligere pionerer, 

inkl. Martin Luther King 
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