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gylDne gUiDer
Raoul
Søster Claire

DiMenSiOnS UnknOwn
I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XI

CreatiOn
Colours of Creation
Creation of three Planets
Organic Creation
Rays of Creation
Purple Jellyfish in Space of Creation

beFrUgtning aF jOrDen
Cosmic Rainbow Impact
Awakening
Re-Incarnation

ny viDen
Memories of the Future
Rain of Silver Wisdom

UniverSet
Starseed
Alignment
Turquise Universe
Sunstorm over Mars

Transforming Universe

new energieS
I, II, III, IV og V

ManDalaer 
Temple of Creativity in Higher Conciousness.
Eksempel på en personlig Mandala
Abundance Mandala

SPiritUel inSPiratiOn
Enlightenment

natUren OMkring OS
Forårsstemning

Fra UniverSetS Dyb
Fra universets Dyb I

inDHOlD



gylDne gUiDer

Gylden Guide ”Raoul”

Jeg blev fra åndelig side bedt om at male nogle 
”gyldne guider”. Det var guider, som stillede sig 

til rådighed for at personer selv kunne vælge 
et samarbejde med en guide, som de følte sig 

tiltrukket af. Disse guider skulle males på gylden 
baggrund. Hvis du føler dig tiltrukket af den 

blide energi, som ”Raoul” udstråler, vil han være 
din personlige guide.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 30cm x højde 40cm    

Pris kr. 3.000,-



gylDne gUiDer

SøSteR ClaiRe

En af de gyldne spirituelle guider, der stiller sig 
til rådighed for dem som ønsker hendes hjælp. 
Hendes ro og kærlige udstråling skaber et trygt 
rum, der hvor hendes billede er ophængt.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 30cm x Højde 30cm        

Pris kr. 2.500,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown i / 1110172    
(Galleri Weihe Modern art)

Trekanter i farver, guld og laktryk, 
som bevæger sig i et rødt univers.

Trekanterne indeholder informationer, 
der formidles gennem farve og form

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x højde 30cm    

Pris kr. 4.500,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown ii / nR. 1110173 
(Galleri Weihe Modern art)

På dette billede ses en linie i midten, som er 
skillelinien mellem to forskellige dimension-
er. De røde informationsmættede trekanter 
placerer sig tæt op mod grænselinien for at 
kunne gå op i en ny dimension. I den underste 
dimension er der små runde sølv kugler, i den 
øverste er de transformeret til guldkugler. 
Der ses også her noget, der ligner ”frøæg” i 
smalle bånd. De symboliserer nye muligheder.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x højde 30cm        

Pris kr. 4.500,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown iii
(Privat eje)

Maleriet beskriver et ”gyldent træ”, som vokser 
op af den levende jord, fra én dimension til en 

anden. Under træet ligger bevidsthed strukture-
ret med gyldne former i mønster. 

Denne energi kommer til udtryk i den fysiske 
verden som dette træ med striber af guld på 

stammen og i bladene. 

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x højde 70cm    



DiMenSiOnS UnknOwn

ShootinG Star tree iv / 1110188
(Galleri Weihe Modern art)

Vi befinder os et sted, hvor vi har mulighed
for at se og opleve flere dimensioner. 
Dette ”stjerneskuds-træ” har rødderne i én 
dimension, stammen og kronen i en anden. 
Fra kronen udsendes hele tiden stjerneskud 
- hvert stjerneskud er adgang til andre 
dimensioner.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x højde 60cm    

Pris kr. 6.000,-



DiMenSiOnS UnknOwn

ShootinG Star tree v / 1110189       
(Galleri Weihe Modern art)

Samme træ som i foregående maleri, men 
her ses det mere strukturelt. 

Mandalaen som omkranser træet
er et tværsnit af stammen. 

Fra hvert mange farvede felt er der
adgang til andre dimensioner. 

”Ormehuller” om man vil.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x Højde 60cm        

Pris kr. 6.000,-



DiMenSiOnS UnknOwn

diMenSionS UnknoWn vi / 1110187      
(Galleri Weihe Modern art)

Dette billede beskriver en sol og vores jord i et 
univers, hvor der er en tydelig ”vind”, der sætter 
solen i rotation, og derved frigives små ovaler 
af energi, som vinden bærer med sig til Jorden, 
som ses i en rødlig dis. I disen er der kegler af 
lys, som kan opsamle de små lysende energi-
ringe. En måde at få nye energier til Jorden.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 70cm x højde 50cm    

Pris kr. 5.000,-



DiMenSiOnS UnknOwn

diMenSionS UnknoWn vii
(Privat eje)

Vi er på besøg på en planet,
 som består af energi,

der bevæger sig som store bølger. 
Over den ses en turkis himmel

med ”ormehuller”. 
I disse huller i himlen ses små 

mandalalignende strukturer, 
som giver fornemmelse af,

hvilken energi de giver adgang til.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x højde 60cm    



DiMenSiOnS UnknOwn

diMenSionS UnknoWn viii
PyraMide liGhthoUSe

Dette maleri er fra en dimension, 
en planet, hvor der vokser pyramider
op af jorden.
Når de udfoldes, er de fyldt med lys og 
farver, som stråler ud som et fyrtårn.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x højde 40cm    

Pris kr. 4.000,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown iX

Vi er på besøg på en planet,
hvor himlen er lyst guld.

Dette giver en klarhed, 
der afspejles i farverne i de 

”softice” - lignende bjergkegler. 
Energien på dette sted er strømmende

i en langsom, men kontinuerlig bevægelse.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm        

Pris kr. 3.000,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown X

Når man ser på dette maleri, fanges vores
bevidsthed straks af de guldsmede-lignende 
insekter eller bevidstheder, som svæver i for-
mation centralt i billedet – med den mindste 
nederst og den største øverst.
Deres form og farver kommunikerer
informationer til den bevidste iagttager. 
De befinder sig på en planet med 2 sole
og blå bjerge. 

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 30cm        

Pris kr. 3.500,-



DiMenSiOnS UnknOwn

dimenSionS unknown Xi
dimenSional meetinG and and

ConneCtion

Energien fra Dimensions unknown VIII – 
Pyramide Lighthouse, som sendes ud, er nu 

nået til vores dimension, hvor den, i form af en 
mangefarvet omvendt kuppel, møder den nye 
tids energi her, som er bygget op i en lignende 

kuppelform. Når disse to energier mødes og 
gennemtrænger hinanden, vil energierne smelte 

sammen i en kugle, og ny bevidsthed
opstå i vore hjerter.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 30cm        

Pris kr. 4.000,-



CreatiOn

ColouRS of CReation

Vi befinder os i et skabelsesrum, fortættet af 
klare farver, hvor der er blevet skabt nogle 
runde lilla kugler. I disse kugler, som bevæger 
sig rundt i dette rum, er der skabt nye energier, 
som ses i de små mandala-lignende strukturer i 
de lilla kugler. 
Her er en skabende proces i gang, og vi har fået 
et indblik i processen, mens den sker.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 70cm x Højde 50cm        

Pris kr. 6.000,-



CreatiOn

Creation of three PlanetS (Privat eje)

På denne smukke blå himmel med hvide skyer
ses et helt specielt syn: 

Skabelse på det æteriske plan af 3 kloder.
En parabol-lignende tingest opfanger

informationer, der gennem en sølvstilk
skaber de tre planeter.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x Højde 50cm        



CreatiOn

oRGaniC CReation

Her befinder vi os i naturens skabelseskammer. I 
centrum af billedet ses en blomst under
skab-else med små prikker. 
Omkring den svæver skabende lilla kugler
og man kan fornemme den kreative energi,
som billedet viser.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 80cm x Højde 70cm        

Pris kr. 5.000,-



CreatiOn

RayS of CReation

Dette billede foregår i et tomt, stille univers. 
Den eneste bevægelse her er en smal lyseblå 

strøm af energi, som flyder gennem tumrummet. 
Der er en lysende vibrerende sol, og når dens 

stråler rammer den lyseblå energistrøm opstår 
der liv. Dette liv symboliseres ved de små gyldne 

fodspor i den lyseblå strøm. I højre side af billedet 
er ligeledes opstået en ny lilla energi,

der nærmest ligner ”gopler”.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 70cm x Højde 50cm        

Pris kr. 6.000,-



CreatiOn

PUrPle jellyfiSh in SPaCe of Creation

Her er der zoomet ind på nogle af de lilla gopler, 
der nu befinder sig i et meget kompakt rum af 
skabelse. 

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 4.000,-



beFrUgtning aF jOrDen

CoSMiC rainboW iMPaCt

Vores Jord ses i rummet
med en tynd æterisk cirkel omkring sig.

En zigzag regnbue møder den hvide cirkel,
og en befrugtning finder sted.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm        

Pris kr. 4.000,-



beFrUgtning aF jOrDen

awakeninG

Processen er nu så langt, at man kan begynde
at se, hvad det fører frem til. En hvid cirkel
omkring Jorden er fyldt med hvide og trans-
parente ”diamant-former”, som symboliserer 
bevidstheder, jordiske og udefra kommende, 
som alle hjælper i denne proces, hvad enten
de er fysisk tilstede eller ej. 

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm        

Pris kr. 4.000,-



beFrUgtning aF jOrDen

”re-inCarnation”

Befrugtningen af Jorden er en realitet,
og den nye hjerteenergi ses på Jorden.

Uden om kloden ses en bræmme af 
øjne, sjæle, som strømmer til for at tage del i 

denne nye proces for Jorden, og der er dannet 
fimrehår, der bevæger sig omkring Jorden og 

skaber bevægelse i processen.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm        

Pris kr. 4.000,-



ny viDen

MeMorieS of the fUtUre 

Erindring om fremtiden I form af ti tavler med 
”hypnotiske” rækker af symboler I stigende og 
faldende størrelser, farver og faconer på sort 
baggrund. Symbolerne rummer store mængder 
af informationer om den energi, der er på vej 
hertil i årene som kommer.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm        

Pris kr. 3.000,-



ny viDen

rain of Silver WiSdoM

Dette kunne være et hvilket som helst sted på 
Jorden, landskab, by, hav. På himlen starter 

sølvstrukturer med at danne cirkler, som derefter 
danner en bræmme af sølvdis over landskabet. 

Herfra begynder nu ganske fine,
tynde sølvtråde med symboler

at regne ned over land og by 
= ny viden der strømmer ned.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 4.000,-



UniverSet

StaRSeed 

Ni-delt mandala af sølvstjerner på lyserød bund. 
Stjernerne bevæger sig ind mod et centrum, og 
billedets titel fortæller, at her er kimen til nye 
stjerner ved at blive skabt ind i vores dimension.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 70cm        

Pris kr. 7.000,-



UniverSet

aliGnment

Her befinder vi os i et univers med en kraftig 
energi i bevægelse på skrå af billedet.

En stjerneformet struktur er kommet til syne på 
himlen, og der er skabt et hul i midten af denne 

struktur = adgang til en ny dimension. 
På trods af den strømmende energi har

en række kloder samlet sig og har lagt sig
på en direkte kurs mod strukturen.

Når man samler sin energi, bevæger man sig 
igennem alle distraktioner mod sit mål.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x Højde 70cm        

Pris kr. 5.000,-



UniverSet

tUrqUiSe UniverSe (Privat eje)

Fra en klode til venstre i billedet ses flere turkise 
”bolde” eller kloder på den blå/grønne/mørk 
turkise himmel. En af de turkise kloder har 
åbnet sig og åbenbaret sig som en stjernesol 
mandala på himlen.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x Højde 70cm        



UniverSet

SUnStorM over MarS

En solstorm sender sin energi ud i Universet.
Her rammer informationerne Mars i form

af små farvede ”ål”. Mars svarer igen ved at
sende energi tilbage til Solen
i form af de røde ”klumper”.

Deres bane vises ved hjælp af
lyseblå stiplede linjer.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 6.000,-



UniverSet

tranSforMinG UniverSe

Man fornemmer Universets spiralformede 
bevægelse, hvor nye energier i form af farver, 
former og vibrationer strømmer ind.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
4 billeder i størrelsen bredde 60 cm, 
højde 50 cm danner en helhed med
bredden 120 cm x højde 100 cm.     

Pris kr. 9.000,-     



new energieS

new eneRGy i

Gamle bevidsthedslag danner grobund for ny 
vækst, så er ”sået” i de røde ovaler. 

De næres gennem de lyseblå ”årer”.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 4.000,-



new energieS

new eneRGi ii

Energien ses nu helt tæt på. Her er tale om 
energi i ny vækst. De små grønne ”skud” er ny 
viden, der er sået ind i den fysiske dimension.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm   

Pris kr. 4.000,-     



new energieS

new eneRGy iii

Her ses farver og former i et fortættet rum. 
Energien har bevæget sig fra kaos til nye

energier er begyndt at strukturere sig. 
Disse former rummer en – for os – ukendte 

informationer, hen her fornemmes en rigdom af 
farver, delfinlignende bevægelser i et dynamisk 

flow, som vækker libido og glæde.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 4.000,-



new energieS

neW enerGi iv

Endnu engang er der landet en sending af 
“blandede” nye energiformer til vores fysiske 
dimension. De kan ikke umiddelbart afkodes. 
Det kræver en længere proces. At de er landet, 
skaber mulighed for ny vækst. De er hele tiden 
i næsten usynlig kontakt med hinanden genne, 
de tynde guldtråde.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm   

Pris kr. 3.000,-     



new energieS

neW enerGy v

Nye energier strømmer ned som
små fjerlignende frø med gyldne haser.

Nogle af dem er begyndt at skifte farve,
det viser et nyt stade i udviklingen.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 60cm x Højde 50cm        

Pris kr. 4.000,-



ManDalaer

teMPle of Creativity in hiGher
ConCiouSneSS

Kreativ Højere bevidsthed udtrykt i den fysiske 
verden ved hjælp af mandalaformer og utradi-
tionelle materialer.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 40cm   

Pris kr. 4.000,-     



ManDalaer

 ekSeMPel På en PerSonliG Mandala

Du kan bestille din egen
helt personlige mandala,

der beskriver dig og din helt unikke energi
og potentialer i farver og strukturer.  

Ved at betragte din personlige mandala
kommer du i kontakt med harmoni og balance,

og du får mulighed for at komme
i dybere kontakt med dine evner

og potentialer.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 30cm x Højde 40cm        

Pris kr. 5.000,-



ManDalaer

abundanCe mandala

Fra denne mandala strømmer overflods-
energien ind i den fysiske dimension.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 30cm x Højde 40cm   

Pris kr. 3.000,-     



SPiritUel inSPiratiOn

 enliGhtenMent

Billedet beskriver udvidede
bevidsthedstilstande

under Enlightenment.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 88cm x Højde 70cm        

Pris kr. 7.000,-



natUren OMkring OS

forårSSteMninG

Lette og glade forårsenergier myldrer
frem i grøn symfoni.

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 40cm x Højde 30cm   

Pris kr. 3.000,-     



UniverSetS OPbygning 
Og UDvikling

 UniverSetS oPbyGninG i

Kanaliseret og malet af Birgitte Meinert
Bredde 50cm x Højde 60cm        

Pris kr. 4.000,-



laD Dig inSPirere...


