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Kristusimpulsen 
 

 

 

På lysrejsen ”I fodsporene på Jesus” til Israel i 2011, hvor 

Kristusimpulsen blev sat for 2.000 år siden, blev det klart 

for mig, at opgaven i denne inkarnation er at arbejde for:  

 

Den Nye Verdensimpuls 

 

Formålet med rejsen var at komme til de steder hvor Jesus 

havde vandret og opholdt sig de sidste 3 år af sit liv, på det 

tidspunkt hvor han var overstrålet af Kristus. Formålet var 

også at få kontakt med Kristusindstrømningen, som 

hænger sammen med Gralen og med sammensmeltningen 

af det Guddommelige Rige og Menneskeriget i processerne 

af korsfæstelse og opstandelse. Desuden at deltage i 

vækkelsen af broder-/søsterskabets, Det Ny Jerusalem. 

 

På rejsen skulle vi være med til at vække Kristusimpulsen i 

de 3 år hvor døren var åben for Gudsriget, på dette sted på 

Jorden, hvor den nye impuls blev født og som stadig er 
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med til at forandre verden. Det var vigtig at vække den 

impuls til live igen og vigtigt at blive forenet med den nye 

impuls af Sol-opstandelse i menneskeheden. Derudover 

var det nødvendigt at heale de sidste 2.000 års arbejde for 

Kristus, med forsoning og forløsning. 

 

Ved den første meditation ved bredden af Genesaret sø, 

stillede vi ind på, at Jesus for 2.000 år siden havde kaldt på 

os for at følge ham rundt i Palæstina. Så ham komme mod 

mig og der strålede et lys omkring ham, næsten som en sol. 

Hans øjne lyste af ømhed, medfølelse og varme. Oplevede 

under meditationen, at der kom meget Kristus lys ned - 

sad i indstrømningen fra Kristuslyset. 

 

Jesus spurgte, om jeg ville følge ham. Kunne mærke i mit 

hjerte, jeg var kaldet til at følge ham. Det var ligesom min 

opgave i det liv, at følge ham. Han kaldte mig ved mit 

daværende navn: 

Johanna. 

 

Uden forbehold eller andet, fulgtes jeg med Jesus og de 

mennesker, der havde slået følgeskab med ham. Fik indre 

billeder af, at have fulgtes med ham rundt i Israel, især ved 
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Genesaret sø og senere til Jerusalem, til påsken. Der var 

ingen tvivl om rigtigheden af, at slå følgeskab med ham - 

det var som om jeg havde gået og ventet på at blive kaldet. 

Kaldet kom og jeg fulgte det. 

 

Fik billeder af, at det både var mænd og kvinder der 

fulgtes med Jesus rundt. Fik et billede af, at Maria 

Magdalene var med. Hun var en indviet, der havde en 

opgave i at støtte op om Jesus, i de sidste tre år hvor han 

var overstrålet af Kristus og hvor han stod i sin 

Verdensforløser opgave.  

 

Ved Mount of Beautitudes, Saligprisningernes bjerg, som 

siges at have været et af stederne hvor Jesus holdt sine 

mange bjergprædikener, var bygget en ottekantet kirke 

som symbol på de 8 saligprisninger fra bjergprædiken. 

Inde i kirken, kom der indre billeder af hvordan jeg havde 

siddet som en af tilhørerne til en af bjergprædikenerne. Sad 

sammen med de andre op ad bjergskråningen og Jesus 

stod neden for - lidt ligesom i et amfiteater. Mærkede 

hvordan hans ord gik lige ind i sjælen på. Overgav mig i 

fuld tillid til ham og til hans mission. Ordene blev til indre 

erkendelser. 
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En morgen ved bredden af Genesaret sø hvor det også 

handlede om bjergprædikenen, sank dybere ind i det indre 

og mærkede hvordan der kom en stærk solkraft ned, som 

brændte i hænderne og fødderne.  

Jesus kom hen til mig - kiggede mig dybt i øjnene og sagde:  

”Elsk dig selv, som du elsker andre”.  

Ordene plejer at være  

”Du skal elske andre, som du elsker sig selv”.  

 

Fik flere indre billeder af hvordan jeg havde fulgtes med 

Jesus og de andre mennesker rundt ved søen. Så hvordan 

der var meget lys omkring ham og hvor han end gik, lyste 

det op i ham og omkring ham. Der var en ro, kærlighed, 

lys, ømhed og medfølelse i hans natur. Så også hvordan 

Maria Magdalene rejste rundt med ham, ikke som hans 

kone -  fik en indre forståelse for, at de ikke var mand og 

kone. Fornemmede hvor lige hun var med ham og hvordan 

hendes rolle var, at skulle være med til at holde energien 

omkring ham. 
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Rummet for  
Den Sidste  
Nadver 

 

 

 

 

 

Da vi nåede Jerusalem, startede vi ud ved stedet for Den 

Sidste Nadver på Zions bjerget. Tog et billede af et støbt 

oliventræ. Efterfølgende tonede en kvinde frem på billedet 

af formerne på træet!  

 

Var det et tegn på, at jeg var med ved Den Sidste Nadver?  

 

Dette undersøgte jeg yderligere i påsken 2015 med 

meditation på hvad der skete i rummet for Den Sidste 

Nadver: 

 

”Startede ud ved Den Sidste Nadver - den dybeste kilde til 

Gralens Kristusmysterier. Jesus sad i midten omgivet af en 
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lille kreds af mennesker, mænd og kvinder - jeg var til 

stede! 

 

Jesus sad helt gennemsigtig, for at kunne modtage Kristus 

og for at Kristus kunne vibrerer gennem ham. Alle i 

rummet gjorde klar til at modtage Kristusimpulsens 

mysterium, Gralens mysterium, Fisketidsalderen. Gik ind i 

hjertet, ind i bevidstheden og blev forbundet med det 

Kristusmysterie, der udspillede sig i rummet. 

  

Dette var tidspunktet for indvielsen af Kristusimpulsen på 

Jorden. Kristus som repræsentant for specielle vibrationer 

af Universets hjerte, Guds blødende hjerte og hjertets 

dybde, der havde kapaciteten til at åbne for sorg, 

ensomhed og mørke. 

 

Mærkede hvordan det strømmede fra hjertet med 

forløsende kærlighed til Jorden og menneskeheden. Følte 

hvordan dette var indvielsen til det, der dengang var 

Kristusimpulsen for 2.000 år siden. 

 

Hvordan der skete et skift i hele Jordens og 

menneskehedens bevidsthed. Hvordan der blev åbnet op 
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for forløsning af smerter og lidelser i hjertet. Hvordan 

Kristus kom til stede ved Den Sidste Nadver, som 

forberedelse til det, der skulle ske ved korsfæstelsen og 

opstandelsen. Hvordan vi der var til stede i rummet blev 

bevidste om, at det var det, der skulle til at ske. At hele 

Jesus liv havde handlet om at åbne op til at Kristusvæsenet 

kunne manifesteres i Jorden og menneskeheden, som 

forløseren af hjertes smerte.  

 

Kiggede rundt i rummet for Den Sidste Nadver og så et 

stort strålende lys brede sig. Kiggede hen på Jesus og så 

hvordan han lyste op og hvordan der var kommet en ro og 

klarhed over ham. Han virkede transparent og sad afklaret 

med et strålende lys omkring sig, som om han ville sige, at 

han nu havde set sin opgave og accepterede det, der skulle 

til at ske. Som om han med en afklaret hed og ro kunne gå 

sin opgave i møde. Så hvordan det strålede ud fra hans 

hjerte, som en lille sol der spredte sine solstråler ud. 

 

Hørte i mit indre ordene:  

”Jeg er vintræet og I skal være mine grene der spreder 

budskabet ud”.  
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Vidste, at tiden var kommet for at brede kærlighedens 

budskab ud. Vidste, at nu var tiden for mørkets æra forbi. 

For nu var Verdens Lys kommet tilbage til Jorden og 

Menneskeheden. Nu var tiden kommet for Lysets sejr på 

Jorden og i menneskeheden. Nu var tiden kommet for 

forløsningen af hjertets smerter gennem Guds blødende 

hjerte. Nu var Kristus kommet tilbage til Jorden for at 

fuldføre sin forløser opgave. Forløse mørket og forløse 

hjertes smerte”. 

 

 

 

 

 

 

 



~ 12 ~ 
 

Mødet med Maria Magdalene 

 

 

Maria Magdalene havde fyldt mere i min bevidsthed siden 

rejsen til Israel i 2011. Med jævne mellemrum dukkede 

hendes navn op. I de år, siden årtusindeskiftet år 2.000, var 

der udgivet et utal af bøger om hende. Der var mange 

legender og historier om hende. Følte en samhørighed med 

hende når jeg læste bøgerne, som havde at gøre med den 

Feminine Kraft, som hun er repræsentant for. Flere gange 

havde jeg meldt mig til rejser til Sydfrankrig, fordi det 

siges at hun levede sine sidste år der, efter hun havde 

forladt Palæstina. Men hver gang havde jeg måttet aflyse, 

fordi det ikke føltes rigtigt i mit indre. Kunne ikke forstå 

hvorfor jeg ikke tog afsted, når der nu var den 

samhørighed med hende?  

 

I forbindelse med kaldet til Avalon i 2015, begyndte 

interessen for hende for alvor at dukke op. For der findes 

historier og legender om, at hun har opholdt sig i Avalon. 

Derfor dukkede det op inden min rejse. Jeg spurgte mine 

åndelige vejledere om mit forhold til hende. 
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April 2015.  

”Kæreste Klara & Lady Nada. Hvad kan vises om Maria 

Magdalene? ” 

 

”Du kendte Maria Magdalene, du var knyttet til hende. I 

var en gruppe af kvinder. Derfor har du altid været 

fascineret af Maria Magdalene. I har aftalt at vende tilbage 

her 2.000 år efter og være med til at fremme  

Den Nye Verdensimpuls 

og at få det Feminine mere frem i verden  

Den Feminine Kraft. 

 

Du skal arbejde med Maria Magdalene, når du kommer til 

Avalon. Du bliver koblet ind i hendes energi og får en 

større forståelse for jeres opgave sammen. I stod sammen 

om Kristusimpulsen for 2.000 år siden og det arbejde skal I 

videreføre nu, 2.000 år senere med Den Nye 

Verdensimpuls, Opstandelsens tidsalder, Opstandelsens 

æra. Det vil åbenbare sig for dig når du kommer til Avalon.  

 

Hvis du ikke kontakter hende - kontakter hun dig. I har en 

aftale”. 




