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Forord 

 

 

I disse år strømmer der meget Guddommeligt Lys ned til 

Menneskeriget og Jorden. Dette Lys kalder på de af os, der 

er Lysets Kvinder og som har en opgave i at formidle det 

Guddommelige Lys. 

 

Der er nye Feminine strømninger, en ny Kærlighedsenergi 

og et nyt Visdomsaspekt på vej ind til Jorden. Det kommer 

i sin kerne fra Det Store Hvide Broder-/søsterskab, fra 

Kristus, fra et Kvindeligt guddommeligt Hierarki og 

samtidig strømmer det ind med Moderenergien fra 

Universet. I de kommende år vil det blive mere mærkbart 

på Jorden og helt ind i Menneskeriget. Det er med til at 

åbne menneskenes hjerter, frem mod at skabe enhed 

mellem mennesker, broder-/søsterskab og udvide 

bevidstheden hos hvert enkelt menneske.   

 

Denne bog er skrevet for at vække Lysets Kvinder til at 

bruge de Feminine potentialer. 
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Indledning 

 

 

I årene 2011/2013 blev der en større åbning til Den 

Guddommelige Feminine Moderenergi og Den Gyldne 

Feminine Kristus’ tegn. Kom i kontakt med Den Feminine 

Kraft og med Den Feminine Moderenergi. Samtidig 

begyndte der i mine inspirationer, at komme mere fokus 

på at være ”Lysets kvinde” og tage opgaven op om at være 

formidler af det guddommelige lys og den guddommelige 

kærlighed. Hele energien blev fokuseret ind i det tema, 

koblet sammen med de Feminine energier. 

 

Fra midten af 1990’erne begyndte Lysarbejdet at tage mere 

form. Gik mere dedikeret ind i det og der blev åbnet mere 

og mere op til det autentiske selv. Mit hjerte begyndte at 

åbne sig mere og mere for lidelsen i verden. Hjertet blødte 

for mennesker der led. Og jo mere hjertet åbnede op, jo 

mere strømmede det fra hjertet ud til Jorden og 

Menneskeheden. Mærkede hvordan der kom mere 

guddommelig lys ned i både hænder, hjerte, strubecenter 
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og det tredje øje. Men det var en proces der år efter år 

åbnede sig mere og mere op.  

 

Foruden at være lysarbejder blev det også til en dybere 

form for gralsarbejde. Gralen har det med at kalde og når 

den gør det, er der ingen vej tilbage end at følge dens 

kalden, være vedholdende i sit tjenestearbejde og ofre 

noget af sig selv, ofre af sin tid. Fra det øjeblik hvor man 

dedikerer sig til Gralen og gralsarbejdet, skal man være 

parat til at ændre sit liv. For Gralen ændrer ens liv når man 

følger den. 

 

Det er meget forskelligt hvordan gralsarbejdet virker for 

hver enkelt lysarbejder. For mange ændrer det signifikant 

deres liv. Det kan ændre sig fra det aktive og udadvendte 

liv, til et mere indre liv hvor overskuddet til at være social 

og udadvendt mindskes. Omstillingen kan betyde mindre 

tid sammen med familie, venner og socialt samvær. 

Prioriteterne bliver anderledes.  

 

Mine prioriteter blev brugt til at arbejde for Den Gyldne 

Ashram og stå til rådighed for det guddommelige 

samarbejde. Dette kunne indimellem medføre, at de dage 
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hvor der ikke var de ydre forpligtelser, blev det til indre 

arbejde og at ligge brak fra flere timer om dagen til halve 

dage. Absorberingen ind i det indre, gjorde at der ikke var 

overskud til det mere udadvendte liv. Dedikationen til at 

være Gralsarbejder fordrer disse udfordringer for det 

personlige liv og en omstilling til det mere 

åndelige/spirituelle liv. 

 

Samtidig begyndte det indre arbejde med Sjælsgruppen at 

accelerer og ensomheden i den fysiske verden blev til at 

bære, fordi der kom en indre belivelse, et indre liv der 

fyldte ud. Ved tjenester og gralsarbejde forsvandt 

ensomhedsfølelsen fordi der var etableret en tættere 

kontakt til det guddommelige. Spørgsmålet om formålet 

med inkarnationen trængte sig på. 
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30. juni 2013 

Spurgte Kuthumi om formålet med min inkarnation? 

 

”At bringe Lys og kærlighed til Jorden og Menneskeheden. 

At udvikle dig til at blive et bedre vehikel for at vi fra Den 

Gyldne Ashram kan bruge dig – du, Lysets Kvinde. 

 

Du har så meget Lys og kærlighed i dig, og derfor kan vi 

bruge dig til at komme igennem med Det Guddommelige 

Lys og Den Guddommelige Kærlighed. 

 

Du er et meget vigtigt instrument for os og det har du 

arbejdet på i mange inkarnationer.  

 

Du skal bringe mod, håb, Lys og kærlighed til 

Menneskeheden og Jorden. Du skal sprede dit Lys og din 

Kærlighed ud til de mennesker du omgås og møder på din 

vej. 

 

Du står ikke alene med opgaven, der er mange hjælpere 

omkring dig. 

Du er hjulpet på din vej,  du er godt på vej og du følger Planen 

rigtig fint. Vi er fuldt ud tilfredse med dit arbejde. 
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Gå med fred, lys og kærlighed i dit hjerte”. 

 

 

 

Der er mange kvindelige forbilleder som er Lysets 

Kvinder: Klara af Assisi, Faustina fra Polen og mange 

andre kvindelige mystikere og helgener. Disse bliver 

uddybet senere og skal forstås som en lille del af Lysets 

Kvinder der har levet og som stadig lever i os.  
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Åndelig inspirationsaften november 2012 

”Lyset - den nye tids energi - den nye Guddommelige 

frekvens, der er på vej ind, er allerede massivt tilstede i 

dig, i menneskeheden, på Jorden. Arbejder i dig med en 

forandring, en udvidelse, en ændring, en tilføjelse og en 

renselse. Det har du længe været påvirket af - og nu 

intensiveres også denne oplevelse af det nye i dig”. 

 

 

Matthew kanalisering november 2012: 

”Mange af jer valgte at blive vejvisere ved at udstråle Lys, 

og I udfylder en rolle ved simpelthen at leve livet som de 

væsener I er, Guds elskede børn og forbundet med alle 

andre i hans familie - alle Jordens mennesker, dyr, 

planterige og de uvurderlige sjæle i devarigerne”. 

 

 

 




