
Barn som ser engler.. 

Vår lavmælte og modige prinsesse har satt i gang mange og nye følelser hos oss 

nordmenn, og utfordrende er det.. 

Som Bjørn Øverbye så treffende formulerer det i sin artikkel: Martha Louises kamp for 

livet bortenfor: ”Den som har erfart, taler fra hjertet, og hjertets språk er varmt, 

inkluderende og ofte enkelt. Mens fordømmelsen på sin side er ordrik, intellektuell, kald 

og uten empati”. 

Prinsessen og hennes forsiktige meninger om engler og kontakt med de på den andre 

siden, gjør at folk går ”mann av huse” for å høre henne eller andre fortelle om lignende 

temaer. Det er en spirituell oppvåkning i befolkningen her til lands, mange higer etter mer 

mening i tilværelsen utover den kapitalistiske og ofte tomme hverdagen vi omgir oss 

med. Vi lengter etter mer enn å ”shoppe”.. 

Vi lever i en ny tid med høyere frekvenser på jorden, og mye av det vi har forholdt oss til 

som ”evige sannheter”, står for fall. Kjente mønstre er trygge, det nye utfordrer oss, ikke 

alle liker det..  

Flere og flere velger allikevel å komme den nye tiden i møte hver på sin måte, vi er alle 

på ulike stadier i egen utvikling. Velger vi å møte det nye med åpenhet fremfor frykt, er vi 

allerede langt på vei. Det er ikke så mange årene siden yoga ble sett på med stor 

skepsis her til lands, for eksempel.. 

Endelig kan vi bruke dagspressen til meninger som tidligere bare fant veien til alternative 

magasiner. Henning Jon Grini er redaktør for et av disse; Ildsjelen – hans synspunkter 

rundt kristendommen og en alternativ guddommelighet har vært interessant lesing i det 

siste. Gjennom dagspressen når vi mange flere med de nye tanker i tiden. 

Som lærer til de minste barna i skolen, har jeg noen tanker og opplevelser. 

I dagens skole er det lite tid til fordypning og helhetlig undervisning. Vi lever i en tid hvor 

barn skal testes, gjerne med stoppeklokke. De pålagte Nasjonale prøver på ulike trinn, 

tar mye av undervisningstiden – samtidig som de stresser både barn og lærere. 

Skolehverdagen er hektisk som aldri før slik jeg opplever den etter lang fartstid i skolen. 

Barn av i dag er født med en langt sterkere utstråling og aura enn foreldre og lærere, og  

skolen slik den fungerer i dag, er langt fra det disse barna trenger..  

De er klare for den nye tid, og det å starte dagen med meditasjon og stille musikk, er noe 

de setter stor pris på. Yoga i gymtimer, pleier være populært blant jentene.. 



Dagens barn er sterke, nær hjertet sitt og underlegger seg ikke uten videre autoriteter. 

Dermed kan de være utmattende for både foreldre og lærere. På den annen side er de 

ærlige, svært sannhetssøkende og har et kraftfullt indre potensiale. De er fullt oppdaterte 

energimessig, mens de voksne rundt dem stort sett har den gamle tidens energifelt slik 

det var da de selv ble født. En kan lese mer om dagens barn i for eksempel danske Anni 

Sennovs bok: ”Krystalbørn, Indigobørn & Fremtidens voksne”- for den som er interessert 

i temaet. 

Jeg har i noen år arbeidet med de minste barna i skolen. Jeg opplever at mye av det 

Anni Sennov beskriver, passer på dagens barn.  

Jeg har opplevd at noen av disse små, har sett engler i timen. Dette har skjedd etter at 

de har lyttet til en cd med drømmereiser. Tredje gangen de har lyttet, har det skjedd at 

først en, så ca. en tredjedel av gruppen har sett engler i ulike størrelser og fasonger. De 

har glade beskrevet dem med lys rundt hodet, fargestråler ut fra hjerteregionen, stående 

på hodet etc. En gutt ser en engel som står på hodet på mitt hode. Denne ser han hele 

tiden, og jeg er ydmyk og takknemmelig for dette. Jeg har også opplevd å sette meg på 

en av barnas engler. Jenta ble ergerlig på meg, men fikk samlet sammen engelen sin og 

puttet den i lommen. Helt sant.. 

En kollega forteller at hun hadde en engel på sengestolpen sin gjennom en vanskelig 

barndom. En annen opplevde som toåring å falle ut av et vindu hun lente seg mot, men i 

fallet fra andre etasje, skjedde det mirakelet at noe fanget henne opp, løftet henne og 

plasserte henne like hel på kjøkkenbenken mens haspene på vinduet ble lukket av seg 

selv. Dette var tre voksne mennesker vitne til. 

Barn ser m.a.o. det vi voksne ikke ser – de er på en høyere frekvens energimessig, og vi 

må være forsiktige med å tro at det kun er vårt voksne syn som teller i dag.  

Med dette har jeg våget å åpne opp for det vi vanligvis ikke snakker om. La oss være 

ydmyke i møte med det åndelige, for det er mye vakkert her.. Det er kjærlighet til oss på 

jorden som er tema. Heldigvis er det ikke så mye latterliggjøring lenger. Verden går 

absolutt i riktig retning, spør du meg, og vi går spennende tider i møte! 

Det er som sagt mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder - for å si det litt 

spøkefullt.. 
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