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Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. 

Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. 

 

Tidligere udgivelser: 

”De Tre Grale” 

”Tvillingesjæl” 

”Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse” 

”Lysets Kvinder” 

 

Hjemmeside: www.lucindra.dk 

 

Kommende udgivelser. 

”Kvindens Kraft” 

”Det Ny Avalon” 

”Gralskongen & Gralsdronningen” 

 

 

Dedikeret til min elskede Tvillingesjæl, Asger. 
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Den Feminine side & Den Guddommelige Moderenergi 

Åndelige Inspirationsaftener 

Pacha Mama 

Modergudinden 

Verdensmoderen 

Kwan Yin - Østens Moder 

Livets Vand 

Maria - Vestens Moder 

Maria som Gudsmoder 

Meditation ”Lys i chakraerne” 

Maria - Englenes Dronning 

Mariaenergien 

Fatima 

Our Lady of Fatima 

Rejse Portugal 2010 

Our Lady of Avalon 

Mesteren R.  

Lady Portia 

Gog & Magog - Jordens Guddommelig Moderenergi 

Universelle Moder Tjeneste 

Amma 

Moder Teresa 
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Forord 

I disse år strømmer det ind med nye Feminine strømninger 

ned til Jorden og Menneskeheden som en del af Den Nye 

Verdensimpuls. En ny Kærlighedsenergi og et nyt 

Visdomsaspekt er 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 Den Guddommelige Moderenergi 

fra Universet. I de kommende år vil det blive mere 

mærkbart på Jorden og blive mærkbart 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.  

 

De kvindelige/ feminine mestre vil træde mere frem og 

være med til at stimulere mennesker til at åbne for de nye 

feminine indstrømninger, der i denne tid vibrere ind til 

Jorden og Menneskeheden. Der er brug for de moderlige 

energier, for omsorg og ømhed. Brug for at vi tager vare på 

hinanden og kerer os om hinanden.  
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Indledning 

Tilbage i årene 1993-1995 begyndte den første spæde start 

på at vække mine Feminine sider til live og blive 

bevidstgjort om kontakt med de sider. Det var som om de 

feminine sider var gemt væk i det indre, fordi de var så 

sårbare på det tidspunkt. Det handlede mere om at være 

udadvendt og mere maskulin - selvom det også havde sine 

udfordringer på det tidspunkt. Gik til clairvoyance for at få 

en overordnet forståelse for hvordan det så ud med de 

feminine sider, og hvad kunne gøres for at fremme 

kontakten med dem.  

 

For hvilke elementer indeholder de Feminine sider? Kan 

man dele det op i Feminine og Maskuline sider - er det så 

dualistisk eller er det mere enhed? For selv om kvinder er 

Feminine betyder det jo ikke fravær af det maskuline. Er de 

Feminine sider kun indadvendte, sårbare sider eller 

rummer de noget andet? Og hvorfor er det så svært for 

kvinder at komme i kontakt med de Feminine sider og 

turde leve dem og leve dem ud? 
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Clairvoyance hos Käte Rosengren 1993: 

”Din feminine side kan også kaldes din åndelige side. Når jeg 

finder dine åndelige sider frem så får jeg at se at din sjæl er 

meget højt åndeligt udviklet. 
 

Din feminine side ser jeg som indfølende, omsorgsfuld og din 

intuitive side er meget, meget smuk. Når jeg går op i det der 

svarer til dit krone-chakra så får jeg en oplevelse af dig som en 

meget, meget fintfølende, meget sensitiv indfølende og utroligt 

kærligt væsen med en enorm hjertekærlighed. 

 

Den feminine side i dig har sådan en lethed i sig, altså den 

fintfølenhed, sensitiviteten og kærligheden har virkelig en 

lethed, glæde og kærlighed i sig”. 

 

Clairvoyance Käte Rosengren 1995: 

”Der kommer sådan en næsten fe-alfeagtig person frem i 

tågen som næsten ikke har nogen fysisk form. 

  

Hun har en utrolig kærlighed/visdom, tålmodighed og blidhed 

med sig – det som kendetegnes som Maria energien, men den 

er på en måde ikke født endnu. Den har ikke fået liv, den har 

ikke en krop.  

 

En gennemsigtig kvinde. Hun har en meget sensitiv lugtesans. 

En clairvoyant lugtesans. Den feminine side er helt 
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gennemsigtig og lys. Har ikke meget fysisk energi men meget 

spirituel energi. Hun har den meget gennemsigtige og høje 

energiform”. 
 

Som kvinde burde det være nemt at arbejde med de 

feminine sider og med de moderlige sider. Men samtidig er 

det også sårbare sider som omtalt i ovenstående 

clairvoyance. og sider af det Feminine som ikke helt er 

anerkendt i vores samfund. Det maskuline har haft så stor 

dominans at det helt har overskygget det 

feminine/moderlige i både kvinder og mænd. Heldigvis er 

opmærksomheden nu rettet på vigtigheden af at også 

mænd finder deres mere følsomme og sårbare sider frem. 

For at blive hele mennesker fordrer det at begge sider er til 

stede i os, at vi finder begge sider i os. 
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Den Feminine side 

& 

Den Guddommelige Moderenergi 
 

Martinus beskriver i sin kosmologi, Livets Bog, en syvende 

energi kaldet Moderenergien. Moderenergien ligger 

ligesom i en tåge af violet farve over alt andet og kaldes for 

verdensaltets syvende grundenergi. Moderenergien 

repræsenterer jegets skaberevne som bærer, behersker og 

opretholder de 6 øvrige kosmiske grundenergier som er:  

 Instinktenergi (planteriget - Æterisk/fysiske plan-

muskulaturen) 

 Tyngdeenergi (dyreriget - Astrale plan - mave-og 

fordøjelsesområdet) 

 Følelsesenergi (Det rigtige menneskerige - Højere 

mentale plan - Hjerte-og lungesystem) 

 Intelligensenergi (Visdomsriget - Atmiske plan - 

Hjerneregionen) 

 Intuitionsenergi (Guddommelige rige - Monadiske 

plan - Den højeste ild) 

 Hukommelsesenergi (Salighedsriget - Adi planet - 

skelet eller mineralriget) 

 Moderenergien (den violette farve) 



~ 9 ~ 
 

Verdensaltets syvende kosmiske grundenergi der 

repræsenterer Jegets skaberevne og overbevidstheden er 

overvejende dannet i den kosmiske grundenergi:  

 

Moderenergien. 

 

Moderenergien ligger til grund for menneskets behov for 

fornyelse af livsoplevelsen. Så man kan sige at 

Moderenergien er med til at tingene forandrer sig i 

menneskenes verden.  

 

Moderenergien sørger for at der sker fornyelser så 

mennesker erhverver nye erfaringer. Den sætter gang i 

nogle kosmiske skabe principper og på den måde har 

Moderenergien en overordnet funktion i forhold til at 

ændre på tingene. Det er den energi der sætter de andre 

grundenergier i bevægelse.  

 

Asger Lorentsen beskriver hvordan menneskeheden åbner 

op for Den nye Helligånd der er på vej til jorden. Det er en 

indstrømning fra de hellige planeter og fra Guddommens 

Moderaspekt.  
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Den nye Helligånd indeholder den 7. stråles forvandlende 

lys og den 3. stråles moderlige fylde. Den specielle 7. 

stråles violette Helligånd for Vandbærerens tidsalder 

strømmer fra et højere center i Siriussystemet af hellige 

planeter. Den violette Helligånd står både for forvandling, 

for liv og for opbyggelse af Den nye Tidsalders civilisation.  

 

Den nye Helligånds moderaspekt flyder fra Guddommen 

som Moderen der giver fylde, kærlig omsorg, nænsomhed, 

omsluttende kærlighed, fred, stilhed og glæde. Når 

Moderens lys går ind i menneskenes hjerter, kommer der 

større og større sensitivitet over for det Guddommelige Lys 

og for den Guddommelige Kærlighed. 

 

Som både Martinus og Asger Lorentsen beskriver, hænger 

Moderenergi sammen med den guddommelige 

Moderenergi som i disse år kommer nærmere Jorden og 

menneskeheden. Lady Portia (kvindelig mester fra Det 

Store Hvide Broder-/søsterskab - det guddommelige 

center for kærlighed og visdom) overtager verdensmoder 

embedet efter Maria. Hun er tilknyttet den 7. stråle som 

står for Den Nye Tid - Vandbærerens Tidsalder på jorden 

og hvor farven violet er tilknyttet. Det er en ny energi der 




