
Forord 
 
Dette nummer af Amalie handler om ”Det nye årtusindes børn, kaldet Stjernebørn, 
Indigobørn, Krystalbørn, Regnbuebørn. 
 
Der er tale om en ny generation af børn der langt overgår nogen anden generation, idet 
disse nye børn er i besiddelse af en stor medlidenhedskraft, andre er højt intelligente 
eller medbringer en stor kreativ handlingsimpuls, der gør at samfundet af i dag betegner 
dem som hyperaktive. 
 
Andre af børnene virker indadvendte, drømmende med en stor fantasi, de er klarsynet 
og kan ofte aflæse spørgsmålet, og derved afgive svaret før spørgsmålet bliver givet. 
 
Som ældre giver de udtryk for at de har en særlig mission her på vores jord og de er 
utilfredse med den måde generationerne før dem behandler jorden og livet på, de har 
meget markante og selvstændige meninger om alting. 
 
Et nyt sprogbrug er på mange måder nødvendigt for at imødekomme disse børns behov, 
ligesom det er altafgørende at en ny human verdensfilosofi kommer på tale og bliver en 
realitet. 
 
I dag ser vi desværre mange af disse betydningsfulde børn bukke under fordi vores 
systemer ikke er parate eller gearet til at tage imod dem, give dem de nødvendige 
opvækstbetingelser og tage ved lære af deres store visdom. 
 
Når jeg vælger at lave dette nummer af Amalie, er det fordi jeg med disse artikler mener 
at der ligger nogle vigtige budskaber for morgendagen, men også fordi jeg igennem 
mange år har fået bevis på, at jeg høre under denne gruppe af mennesker, at den på 
nogle måder går igen i vores slægt, fra min far til mig, til min datter og nu til mit 
barnebarn på fem år. 
 
Vi har alle været så privilegeret at vi har overlevet det bestående samfunds uvidenhed 
omkring vores sårbarhed og anderledes måder at tænke på og for mit eget 
vedkommende har det bevirket at jeg igennem tyve år har arbejdet med unge der besad 
disse specielle evner, men som var anbragt under systemerne som værende ”sindssyge”. 
 
God læselyst og god sommer 
 
Caia Rehna Davida 
 


