
I 2012 lærte jeg Gitte Meldgaard at kende, vi havde et 
samarbejdsforløb om revision af min hjemmeside, men fandt også 
ud af, at vi tænkte mange parallelle tanker om, hvad det vil sige at 
være menneske. Vi udvekslede flittigt, og jeg følte at lære meget 
af hendes klarhed i tænkning og sprog. Hun byggede på samme 
tid på sin hjemmeside www.gittemeldgaard.net – En guide til den 
nye tid. Hjemmesiden forklarer sig grundigt omkring formålet med 
den. Jeg spurgte Gitte, om jeg måtte bringe et par af hendes 
artikler, som gik virkelig godt i spænd med den helhed, jeg selv 
forsøgte at opbygge omkring begrebet ’Trivsel’. Det blev til artiklen 
’Autenticitet’ (4 sider) og ’Guddommelige kvaliteter hos det frie 
menneske’ (5 sider). De er her samlet i ét dokument. 
 
 
 
 

AUTENTICITET 
 
Mennesket er altid blevet socialiseret 
ind i den tid, det samfund og den 
kultur, som det vokser op i. Det har 
hidtil i udpræget grad ligget i 
opfattelsen af fællesskaber, at 
mennesker skal socialiseres til at 
passe ind i samfundet og kulturen, 
men denne praksis er under 
forandring, så fokus i stedet kommer 
på at udvikle individets iboende unikke 
talent. Dette iboende talent skal 
udvikles og forfines, så individet kan 
tilbyde fællesskabet lige præcis sit 
eget særkende til glæde og gavn for 
alle. Altså fokus på individet som 
medskaber af samfundet - og ikke 
omvendt.  
Dette skifte i perspektiv sker nu, fordi 
energivibrationen på Jorden letter, og derved 
krakelerer den grundfølelse af angst, som har 
præget menneskers eksistens gennem 
tusindvis af år, og den erstattes af kærlighed. 
Når angsten opløses, forsvinder fællesskabets 
behov for kontrol og styring og tilliden og 
næstekærligheden træder ind i stedet. I den 

stemning tilbydes voksne mennesker og børn 
nu og i fremtiden at udvikle en autentisk 
relation til sig selv. 

 

Vi fødes som hele individer 

Tankerne bag denne artikel er, at der inderst 
inde i alle mennesker findes en kerne af 
autenticitet, som repræsenterer menneskets 
oprindelighed og unikhed. Den autentiske 
kerne er en guldgrube af talent og ressourcer, 
som kan blotlægges gennem en bevidst 
udviklingsproces.  

Den inderste kerne af autenticitet er medfødt 
og aktiv ved fødslen, men hos mange 
mennesker bliver den stille og roligt trængt i 
baggrunden af barnets omsorgspersoner, som 
er optaget af at få barnet til at passe ind i et 
allerede eksisterende norm- og værdisæt.  

Barnet lærer med tiden at overhøre den indre 
autentiske stemme, fordi den ikke giver 
genklang og ikke bliver honoreret i 
omgivelserne, og i stedet begynder barnet at 
efterleve de udefra kommende stemmer og 
bliver dermed "kodet" til en anden sandhed 
end den indre autentiske sandhed.  
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Barnet etablerer de mønstre i sit liv, som giver 
det kærlighed og positiv feedback fra 
omgivelserne. Når barnet bliver voksen, 
fungerer kodningen og livsmønstrene som et 
slør henover den autentiske kerne, og 
kontakten til den autentiske kerne er derfor 
voldsomt svækket. Nogle ender op med at 
opleve sig selv som en hamster i sit 
hamsterhjul i evig gentagelse og rutine - og i 
udviklingsmæssig stagnation. Dette mønster 
er imidlertid under både individuel og kollektiv 
afvikling. 

 

Det autentiske menneske i 
fællesskabet 

Et autentisk menneske, er et menneske som 
har fuldført rejsen "hjem til sig selv". Det vil 
sige, at mennesket er fri af gamle 
følelsesmæssige koder og mentale 
overbevisninger i sådan en grad, at 
mennesket har fået skabt kontakt til sin indre 
autentiske identitet. De iboende talenter er 
erkendt, og livsformålet er afdækket. Der lever 
i mennesket en indre passion, hvor 
entusiasmen er drivkraften.  

Mennesket har en bevidsthed om, hvilket 
ansvar og hvilken opgave, det er kommet her 
til jorden for at tage sig af, og som det 
brænder for at arbejde med. Der er tale om et 
menneske, som kender formålet med sin 
aktuelle inkarnation, og som finder dyb 
mening i at indfri dette formål.  

I samspillet med fællesskabet og systemerne 
er et autentisk menneske tro mod sig selv og 
vil ikke nødvendigvis fungere i rammer, som 
er menneskeskabte ud fra nogle logiske, 
praktiske og økonomisk rentable 
argumentationer.  

Et autentisk menneske er så meget i kontakt 
med sin egen indrestyring, at det kan finde på 
at fravælge situationer og relationer, som ikke 
matcher den autentiske identitet og tilvælge 
situationer og relationer, som understøtter den 
autentiske identitet. Materielle og økonomiske 
mål er erstattet med indre mål om mening og 

livskvalitet, og vaner og overbevisninger 
ændrer sig fra at være funderet i kultur og 
tradition til at være funderet i naturgiven 
energi og vibration (intuition).  

For et autentisk menneske virker det 
simpelthen bare mere rigtigt at tage sine 
beslutninger på dette indre mærkbare 
grundlag. Et autentisk menneske er således 
ikke som folk er flest her i 2014, og der vil 
være en periode, hvor udfordringen for 
autentiske mennesker er at stå ved sig selv - 
anyway. 

 

Et autentisk menneskes 
kommunikation 

Vejen til at identificere sin autentiske identitet, 
sine talenter og sit livsformål går gennem en 
individuel proces, som peger indad mod nye 
selverkendelser, indtil man vender blikket 
udad og går ud i verden med sin autentiske 
attitude.  

Der er nogle markante sidegevinster ved at 
have gjort alt det indre arbejde, som kommer 
positivt til udtryk i samspillet med andre 
mennesker. Man kan tale om, at et autentisk 
menneske - på basis af sin egen afklarethed - 
har overskud til at give sine medmennesker 
en ægte anerkendelse, som kan aflæses i det 
autentiske menneskes attitude og 
kommunikation. 

En anerkendende attitude er kendetegnet ved 
venlighed og opmærksomhed. Det ligger i 
kropssproget og mimikken at vise, at man er 
venligt stemt og opmærksom på et andet 
menneske. Venlighed og opmærksomhed 
udtrykkes i en rolig øjenkontakt, et smil, et nik, 
en hovedrysten eller andre non-verbale 
signaler, som matcher og understøtter det, 
som er på spil i en samtale eller et samvær.  

Kroppens sprog er langt vigtigere i 
fortolkningen af et menneskes stemning end 
det verbale sprog er, fordi kroppen aldrig 
lyver. Man kan imidlertid ikke påtvinge sig selv 
en venlig og opmærksom attitude. Den skal 
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afspejle en indre venlighed og 
opmærksomhed, som er naturligt tilstede hos 
det autentiske menneske, fordi det har ro med 
sig selv. 

Hos et autentisk menneske er der 
overensstemmelse mellem kroppens sprog og 
det verbale sprog. Det vil sige, at et autentisk 
menneske kommunikerer kongruent. Der 
sendes så at sige det samme budskab på alle 
kanaler. Når man kommunikerer kongruent, 
opnår man at skabe tillid hos andre 
mennesker. Man opleves som ærlig, fordi der 
kun arbejdes med ét budskab, så der er ikke 
noget at være i tvivl om.  

Den tillid, som skabes via den kongruente 
kommunikation, kan udvikle positiv stemning 
og bane vejen for yderligere åbenhjertighed 
og lydhørhed overfor hinanden. Et autentisk 
menneske er tilstede og nærværende her-og-
nu, og der er ikke alt muligt andet, som kræver 
opmærksomhed hverken fysisk, tankemæssigt 
eller følelsesmæssigt. Der er ro på, der er 
afsat god tid, og der er overskud og glæde at 
dele ud af. 

Den anerkendende attitude og kommunikation 
kan bringe et autentisk menneske rigtig langt i 
samspillet med andre mennesker, men det er 
klart, at anerkendelsen er nemmest at 
praktisere, når man er i samspil med andre 
autentiske mennesker, som man er enig med. 
Og sådan er det jo langt fra altid. Udfordringen 
for et autentisk menneske ligger i at håndtere 
relationer og situationer, som afspejler 
uenigheder, og at tage ansvar for at undgå, at 
disse uenigheder udvikler sig til uløselige 
konflikter. Her er det ikke sikkert, at 
anerkendelsen slår til, og der kan i den 
forbindelse vise sig et nyt udviklingspotentiale 
for et autentisk menneske.  

 

Udviklingsperspektivet for et 
autentisk menneske 

Selv om det kunne se sådan ud, er det - i den 
definition af et autentisk menneske, som jeg 
anvender på gittemeldgaard.net - ikke et 

evolutionssmæssigt slutmål at udvikle sig til et 
autentisk menneske. Det er et kæmpestort 
skridt på vejen, men der er mere endnu til jer, 
der har en yderligere længsel. Denne længsel 
er åndelig og kalder på yderligere 
bevidsthedsudvidelser og yderligere lettelse i 
kroppens og hjertets vibration.  

Det betyder, at man kan tale om et autentisk 
menneske i udvikling henimod at være til i 
verden som et frit menneske. At være til i 
verden som et frit menneske - i den definition 
af et frit menneske, som jeg anvender - er det 
ultimative oplysningsniveau, man kan opnå, 
mens man stadig er på Jorden i fysisk krop. 

Udviklingsmetoderne fra at være et autentisk 
menneske til at være et frit menneske er 
bevidst intention, meditation og bøn og ikke 
mindst omsætning i livspraksis. Det handler 
om samtidigt at arbejde på at integrere højere 
bevidsthed og lettere vibration OG indrette sit 
konkrete liv, så det afspejler intentionerne i 
ens meditation og bøn.  

Jo tættere man kommer på det ultimative 
oplysningsniveau i fysisk krop, jo vigtigere 
bliver det at leve sine intentioner ud i praksis. 
Jo højere bevidtshedsniveau og jo lettere 
vibration jo mere effektivt fungerer ens 
manifestationskraft nemlig. Der bliver så at 
sige kortere og kortere leveringstid på ens 
ønsker, og derfor er det hensigtsmæssigt at 
være klar og kongruent i tanke, tale og 
handling.  

Tanker er ikke toldfrie. Skaberenergien følger 
tanken og ved hjælp af loven om tiltrækning 
(lige tiltrækker lige) manifesteres ens tanker 
som fysisk liv. Loven om tiltrækning virker i 
alle vibrationer og bevidsthedsdimensioner, 
men hastigheden hvormed manifestationen 
sker, øges i takt med at vibrationen lettes og 
bevidstheden udvides, fordi man kommer 
tættere og tættere på den universelle 
skaberkraft. 

Den højere bevidsthed og den lettere vibration 
vil også få indflydelse på ens kærlighedsevne. 
Hjertet løsner op og ens evne til at give og 
modtage kærlighed udvikles stille og roligt i 
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takt med at hjertet heales. Man modnes til at 
dele sit liv med sin sjælepartner/tvillingesjæl, 
når man bliver frisat fra behovet for at blive 
gjort "hel" via en kærlighedsrelation. Et frit 
menneske indgår tværtimod i en 
kærlighedsrelation funderet på et 
kærlighedsoverskud hos begge parter. 

 

Afrunding 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at oplevelsen 
af autenticitet er individuel og repræsenterer 
individuelle vibrationer og bevidstheder. Den 
åndelige overbygning, som resulterer i at man 
udvikler sig til det, jeg vælger at kalde et frit 
menneske, er ikke for alle. Nogle vil finde den 
for mærkelig og andre vil opleve, at det lige 

præcis er dén vibration, de har længtes efter 
hele deres liv.  

Om man er tiltalt af den åndelige overbygning 
eller ej afhænger helt og holdent af ens 
mission og opgave i indeværende inkarnation. 
Intentionen er ikke, at alle mennesker er på 
vibrationsmæssig bølgelængde med 
hinanden. Intentionen er derimod, at alle 
mennesker finder sig til rette i lige præcis den 
vibration, som de finder velbehag i og som 
understøtter den individuelle mission og 
opgave. 

Autenticitet er således ikke en objektiv 
størrelse. Autenticitet er individuel og subjektiv 
og handler helt og holdent om at finde lige 
præcis sin egen rette hylde i livet - dikteret 
indefra-og-ud. 
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GUDDOMMELIGE KVALITETER  
HOS DET FRIE MENNESKE 

 
Da jeg skrev teksterne til "En guide til 
den nye tid" på min hjemmeside, fandt 
jeg frem til betegnelsen et frit men-
neske, som er en ultimativ indre 
tilstand, man kan stræbe efter, når 
man allerede har identificeret og 
integreret sit autentiske jeg. Skridtet 
fra at være til i verden som et auten-
tisk menneske og til at være til i 
verden som et frit menneske er 
åndeligt, og metoderne til at opnå den 
indre tilstand af ultimativ frihed er 
meditation, bøn og bevidst intention.  
Jeg har ledt efter materiale, som kunne 
bekræfte, uddybe og nuancere den 
beskrivelse af et frit menneske, som jeg 
formulerer i Guiden til den nye tid, og i januar 
2013 fandt jeg endelig det materiale, som jeg 
har gået og manglet. Materialet er på engelsk 
og stammer fra Linda Dillon's bog The Great 
Awakening.  

Linda Dillon lister de såkaldte guddommelige 
kvaliteter hos det frie menneske op som 13 
tæt forbundne velsignelser og dyder, som er 
målrettet den gruppe af mennesker, som 
arbejder på at tilegne sig høje standarder af 
integritet, og som arbejder på at kropsliggøre 
de højere dimensioners (5. dimension og 
derover) kvaliteter og vibrationer som 
forberedelse til deres mission og opgave i den 
nye tidsalder på Jorden.  

Før jeg går videre med de guddommelige 
kvaliteter, er der lige ét begreb, som jeg vil 
give en særlig opmærksomhed, og det er 
begrebet Gud, som både Dillon og jeg vælger 
at bruge. Jeg bruger begrebet Gud, fordi det 
er så kort og godt og erstatter en hel masse 
længere udredninger. I min erfaring er Gud 

ikke en religiøs  hvem men et metafysisk  
hvad.   

Når jeg bruger begrebet Gud, er det med 
henvisning til følgende definition: "Den 
universelle bevidsthed, den højeste 
intelligens, den ubetingede kærlighed, kilden 
til alt liv, den letteste vibration, det smukkeste 
lys og den stærkeste skaberkraft samlet i ét 
og samme allestedsværende fænomen".  

Når jeg således vover at tale om 
guddommelige kvaliteter hos det frie 
menneske, er der tale om et forsøg på at 
omsætte Guds vibration og bevidsthed i fysisk 
manifestation. Et forsøg på at vise, hvordan et 
menneske, som har integreret de 
guddommelige kvaliteter i sig, er til og agerer i 
den fysiske verden. 

 

Det frie menneske 

Et frit menneske er i min definition "et 
autentisk menneske, som udover at have 
identificeret sin indre autenticitet også har 
erkendt sin egen guddommelighed, har åbnet 
sit bevidsthedhedspotentiale fuldt og helt mod 
Guds bevidsthed og har integreret denne høje 
bevidstheds vibration i sin fysiske krop. 
Friheden er et udtryk for den totale frigørelse 
fra jordiske identifikationer (etnicitet, navn, 
køn, alder, fag mm.) samtidig med, at man 
stadig er tilstede på Jorden som et fysisk 
menneske.  

Et frit menneske er i en permanent tilstand af 
en dyb indre følelse af ro, som kan kaldes 
guddommelig lykke. Denne tilstand er egentlig 
urokkelig, men hvis en livsbegivenhed 
alligevel ryster et frit menneske, vil tilstanden 
af guddommelig lykke hurtigt genoprette sig 
selv. På dette udviklingsstadie giver det ikke 
længere mening at tro på Gud. På dette 
udviklingsstadie erfarer man Gud som en 
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permanent tilstedeværelse af kærlighedens 
vibration i både krop og bevidsthed. 

Et frit menneske udlever erkendelsen af, at vi 
alle er ånd i forklædning. At vi alle er her som 
ånd på visit i fysisk krop med tilhørende 
opgaver, ansvar og roller at tage vare på. At 
alle menneskers identitet er ånd og ikke krop. 
At vi alle er en del af Guds energi, ligesom 
dråben er en del af havet. Derfor er vi alle ét, 
og det, som man gør mod sin næste, gør man 
i princippet også mod sig selv" (citat fra En 
guide til den nye tid) 

Der er i sandhed tale om høje standarder, og 
derfor har jeg også ledt efter kilder, som 
kunne bekræfte min egen oplevelse, definition 
og beskrivelse af det frie menneske, så jeg var 
glad, da jeg fandt frem til Linda Dillons 13 
guddommelige kvaliteter, som det frie 
menneske kan kendes på - ikke blot som ånd, 
men som fysisk menneske. 

De guddommelige kvaliteter hos Linda Dillon 
er en afspejling af de egenskaber, som 
eksisterer i de højere dimensioner, hvor 
kærlighed og fred og enhedsbevidsthed er 
temaerne. Hvis vi med andre ord vil skabe 
kærlighed og fred her på Jorden, må vi som 
første skridt - individuelt som kollektivt - 
downloade og integrere de kvaliteter og 
vibrationer i os, som tiltrækker kærlighed og 
fred. Ifølge den kosmiske lov om tiltrækning 
(lige tiltrækker lige) findes der ingen anden vej 
end at bringe sig selv på bølgelængde med 
kærlighedens og fredens vibration. Når 
vibrationen er på plads i krop og bevidsthed, 
indfinder kærligheden og freden sig også i det 
fysiske liv.  

Jeg er med på, at dette i nogle menneskers 
ører kan lyde vildt abstrakt, eller helligt eller 
helt umuligt, men sagen er altså, at det faktisk 
kan lade sig gøre. Og at det virker. Og at mit 
budskab er målrettet de mennesker, som er 
klar over dette, og måske går og føler sig lidt 
alene med processerne. Denne artikel er til 
jer..... 

 

De 13 guddommelige 
kvaliteter 

Jeg har valgt at gengive de tretten 
guddommelige kvaliteter i en udgave, som jeg 
dels har oversat til dansk og dels har skrevet 
lidt mere ud i brødtekst end i Linda Dillon's 
udgave. Det har jeg gjort for at gøre teksten 
så læsevenlig som muligt. Here we go! 

1. Klogskab 

Klogskab er tvilling til mådehold. Klogskab 
handler om i alle situationer at vide, hvornår 
man skal gå videre, og hvornår man skal 
trække sig tilbage, hvornår man skal gribe ind, 
og hvornår man skal være stille, hvornår man 
skal tilbyde hjælp, og hvornår man skal tie. 
Klogskab handler om evnen til præcis at vide, 
hvad der kræves, uanset om det er i forhold til 
at bage en kage eller i forhold til healing af en 
psykisk skade. Alle ting i korrekt mål.  
Klogskab indeholder kvaliteten af mådehold, 
som er den ægte viden og praksis, der skal til 
for at holde alt i balance. Klogskab muliggør 
den fuldstændige og totale frigørelse fra 
afhængighed.  

2. Mod/sjælsstyrke 

Denne kvalitet handler om mod i alle former. 
Evnen til at holde ud og se fremad, når andre 
stopper og giver op; evnen til at bruge sin kraft 
som vejviser; evnen til at se styrken i formålet. 
Udholdenhed i enhver forstand. At vide at 
tålmodighed er en del af modet. Sjælsstyrke 
er også omfattet af overbærenhed, og 
overbærenhed er faktisk en kvalitet, der 
kræver tålmodighed. At fortsætte med at gå 
fremad med udholdenhed, når man virkelig 
har lyst til at fremskynde processen hos dem, 
der er stoppet op, kræver stor overbærenhed 
og tålmodighed. 

3. Håb 

At repræsentere kvaliteten håb indebærer, at 
man i sit hjerte kender tilstedeværelsen af 
Gud. At man har evnen til at forstå, at meget 
ofte er tingene på Jorden ikke, som de ser ud. 
At man evner at se igennem slørets illusion. 
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Håb er den eneste grund til forandring. Håb 
omfatter sindsro; total og fuldkommen ro. Håb 
indebærer, at man er tilstede i den fysiske 
verden, men at man ved, at man ikke er af 
den fysiske verden. At man er i stand til at 
forblive centreret, og stadig være ét med den 
man er inderst inde - uanset eksterne faktorer. 

4. Renhed 

Renhed er tvilling til klarhed og søster til 
kyskhed, ikke i seksuel forstand, men i den 
forstand at man har evnen til at forblive ren i 
alle aspekter af sig selv. Kvaliteten renhed 
hjælper med at forblive centreret, når der er 
kaos, fristelse eller manglende harmoni 
omkring sig. Renhed er nødvendig, hvis man 
vil se, føle og vide klart, hvad der virkelig 
eksisterer, og hvad der er illusion. 

5. Skønhed 

Denne kvalitet handler både om indre og ydre 
skønhed. Den handler om at være i en tilstand 
af skønhed med alt, hvad der er i alle riger: 
Fysiske, følelsesmæssige og åndelige. Det 
handler om at have evnen til at skabe og 
vedligeholde skønhed. At være i en tilstand af 
skønhed er at være i harmoni med alt. På den 
måde bliver man et perfekt spejl for alle Guds 
skabninger. 

6. Glæde 

At være fuldt taknemmelig; taknemmelig for at 
være ét med gaven af sit livsformål og sin 
ånd. At være taknemmelig for selv at være en 
afspejling af skabelsens perfektion. At leve i 
og forblive ét med hjertet for altid. 

7. Medfølelse 

Medfølelse er evnen til at elske og tjene uden 
at dømme. At være i stand til fuldt ud at forstå 
og føle en andens situation i sit hjerte uden at 
gå ind i eller påtage sig den andens kappe. 
Medfølelse er den forståelse, at en anden har 
en udvalgt vej at gå, og at man kun kan tilbyde 
sin assistance og kærlighed. Man kan ikke 
fuldføre andres rejse for dem, for det ville 
være tyveri. Man kan blot udvise ømhed. 

8. Sandhed 

Sandhed er klarhed. Sandheden er 
simpelthen lys og kærlighed, som er helheden 
af at vide. Sandhed er faktuelle oplysninger, 
som kan stå alene og faktisk står alene. 
Uanset om folk ved det eller ej, så er det 
sådan, at sandheden er. For eksempel er 
sandheden om det guddommelige en højeste 
viden. Hvorvidt nogen i dette rum eller på 
denne planet ved dette eller ej, har ingen 
betydning. Denne sandhed kan ikke ændres. 
Visdom er den dyd at have god sans for at 
kende og forstå denne sandhed af lys og 
kærlighed. 

9. Visdom 

Visdom er bror til Sandhed. At forstå den 
guddommelige plan, udfoldelsen af denne 
plan og hver tings og hvert individs plads i 
denne plan. Ultimativ respekt for alle, fordi alle 
er en afspejling af samme Gud, og vi alle er 
èt. Visdom indebærer evnen til at forstå 
forskellen mellem at tro, at tænke og at vide. 
Viden kommer fra den dybeste kerne af et 
menneskes væsen. Den dybeste kerne er den 
del af mennesket, som er tæt forbundet med 
menneskets Højere selv og Gud. Visdommen 
findes hos de mennesker, som er gået hele 
udviklingsvejen og er ankommet til vejens 
slutning og er klar til en ny tid. 

10. Respekt/ærefrygt 

Respekt indebærer evnen til altid og fuldt og 
helt at føle og opleve skabelsens undere. At 
vide at der altid er mere; mere at lære, mere 
at opleve og mere at forstå. At vide at vores 
forståelse og erfaring af Gud er begrænset, 
men at løftet om yderligere vækst er sandt. 
Det er uskyldigheden hos det indre barn, 
følelsen af ærefrygt og følelsen af undren. Det 
er følelsen af at forstå storheden i den 
universelle plans udfoldelse. Det er 
spændingen, forventningen og glæden over at 
være til, blot at være til, og nyde de nye 
mirakler, der udfolder sig.  

11. Gavmildhed  

Gavmildhed er den ægte evne til at dele alle 
ting; både materielle, følelsesmæssige og 
åndelige. Gavmildhed er baseret på den 
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sande forståelse, at der altid er nok til, at alle 
kan trives, og at vi alle er rigere, når vi går 
sammen om at dele. Gavmildhed er et hjerte-
følt behov for at være generøs. At vide at 
viden og gaver aldrig udelukkende er beregnet 
til én person. 

12. Ydmyghed 

Ydmyghed er tvilling til fromhed. Ydmyghed 
indebærer evnen til at være virkelig 
taknemmelig for de mange velsignelser, som 
bliver skænket til alle og enhver. Ydmyghed er 
at vide, at alene er vi temmelig inkompetente 
men at, når vi er forenet med Gud i vibration 
og bevidsthed, er vi alt. 

13. Ynde 

Ynde er kvaliteten af at være et sandt og 
nøjagtigt udtryk for guddommelig ånd og vilje. 
Det er en tilstand af skønhed, af helhed og af 
enhed. Det er den sidste velsignelse og dyd, 
som omfatter tjeneste og handling. Kvaliteten 
ynde kommer til udtryk, når man som 
menneske oplever, at ens egen vilje er 
sammenfaldende med Guds vilje, og ens 
handlinger afspejler denne vilje. 

 

Afrunding 

Hvis læseren lige nu har det sådan, som jeg 
havde det, da jeg var færdig med at sætte mig 
ind i disse 13 kvaliteter, har læseren det rigtigt 
godt. Disse kvaliteter er fantastiske. Det er lidt 
ligesom at komme hjem, føler jeg. 

Men betyder det, at jeg ikke har følt mig 
hjemme her på Jorden indtil nu? Ja, det 
betyder det. Jeg har ikke følt mig hjemme, og 
jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke er den 
eneste, der har haft oplevelsen af at være på 
fremmed territorium. Jeg tror, at det skyldes, 
at de 13 guddommelige kvaliteter her på 
Jorden har været "overrulet" af de 7 
dødssynder. De 7 dødssynder har fået lov til 
at dominere i magtens korridorer og har derfor 
været dagsordensættende i de mest 
magtfulde samfund og kulturer på planeten i 
hundredvis af år. Se lige her, hvordan de 7 

dødssynder ser ud: 

1. Hovmod 
2. Grådighed 
3. Utugt 
4. Misundelse 
5. Frådseri 
6. Vrede 
7. Dovenskab 
 
Tak for kaffe! De syv dødssynder er formuleret 
af Gregor den Store, som var pave i perioden 
590 - 604. De syv dødssynder beskriver 7 
sjælelige tilbøjeligheder, som ifølge Gregor 
gør det sandsynligt, at man vil foretage sig 
noget ondt. I sig selv er tilbøjelighederne ikke 
syndige; det er først, når mennesket handler 
på sine impulser og gør andre ondt med sine 
handlinger, at synden bliver til. Og så tilbyder 
kirken syndsforladelse - og så kan man vel 
sige, at ringen er sluttet, og kirken bevarer 
definitionsmagten.  

Alt andet lige har de syv dødssynders 
tilbøjeligheder set i en kollektiv kontekst fået 
lov til at leve og regere i de menneskelige 
fællesskaber, og de har næsten bragt både 
planeten og menneskehedens kollektive 
strukturer og systemer på afgrundens rand, 
men nu - i 2014 - er vi energimæssigt set nået 
til et vendepunkt.  

Der er gode grunde til, at de 13 
guddommelige kvaliteter nu begynder at 
overrule de 7 dødssynder, og de grunde 
handler om det kollektive skifte i tidsalder og i 
bevidsthedsparadigme. Den nye tids 
højbevidste mennesker vil ikke i ramme alvor 
tage til takke med en institutions 
syndsforladelse. Den nye tids mennesker vil i 
stedet lære at tilgive sig selv og hinanden 
indefra og stræbe efter på et indre plan at 
transformere de 7 dødssynder til de 13 
guddommelige kvaliteter og derefter gå ud i 
verden og udleve de guddommelige kvaliteter 
i handling på en næstekærlig facon. Dét er 
fremtidsperspektivet for en hel masse 
mennesker her i 2014. 

Når jeg er optaget af at formidle det her 
budskab, er det fordi, at vi samtidig med, at vi 



 9 

tilbydes muligheden for at integrere mere og 
mere lys og kærlighed i krop og bevidsthed, 
også har fået overdraget ansvaret for faktisk 
at manifestere alt det lys og al den kærlighed i 
vores fysiske fællesskaber. Som frie 
mennesker i frie samfund.  

Nu er energien på plads til, at de 13 
guddommelige kvaliteter kan realiseres både 
individuelt og kollektivt, så mange forandringer 
vil indfinde sig som konsekvens af 

energiskiftet, men det er altså nødvendigt, at 
vi mennesker deltager på et bevidst plan og 
skaber de nødvendige forandringer i vores liv, 
så vi hver især kan træde i karakter med vores 
individuelle autenticitet. 

Brug eventuelt denne lille korte bøn - med en 
antydning af kosmisk humor - hver dag og 
hver gang, du er i tvivl om dig selv og din vej: 
"Kære Gud, vis mig sandheden om mig, 
uanset hvor smuk den er - tak". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


