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Den Gyldne Ashram: 

 

”Få mere ro i dit følelsesliv. 

Gå ikke ind i andre folks dramaer. 

Vær fokuseret i dig selv. 

Balancer din maskuline og feminine side. 

Få ro omkring dig. 

Søg ind i dit indre. 

Få samlet dig selv. 

Få din styrke og kraft tilbage 

& 

du vil kunne bevæge dig balanceret  

& 

kraftfuldt ud i verden”. 

 

”Du er en stærk kvinde, en modig kvinde og en kraftfuld 

kvinde. Du skal arbejde på at få den kraftfulde kvindestyrke i 

dig manifesteret, få den forankret i dig selv og i Jorden. 

 

Der mangler kraftfyldte kvinder på Jorden og du er en af dem 

der kan gøre en forskel. Du er et forbillede for andre kvinder. 

Dit formål er at udvikle din Feminine kraft og få den 

manifesteret her på Jorden”. 
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Den Feminine Kraft 

 

 

Efter årtusindeskiftet 2.000 begyndte der rundt om i verden 

at dukke bøger op om Den Feminine Kraft. Disse bøger er 

en påmindelse om, at Den Feminine Kraft er vågnet af en 

lang og dyb dvale, og skal åbne vejen for en verden fuld af 

fred, fællesskab og harmoni. Det er som om Den Feminine 

Kraft er med til at harmonisere de sidste 2.000 års maskulin 

dominans, hvor de feminine værdier har været sat på 

standby, og nu her er ved at vågne op af sin dvale, vise sit 

mod, sin styrke og sin kraft. Efter 2.000 år med maskulin 

dominans er det ikke i tidens ånd at flytte polen over til 

den feminine dominans. Tiden er til at forene det 

maskuline og det feminine og det er dét som er ved at ske i 

den kollektive bevidsthed.  

 

Martinus taler om at mennesket skal have integreret begge 

sider i sig, både det Maskuline og det Feminine. Mennesket 

er først helt og sundt når begge poler er integreret. 
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De to poler er henholdsvis Intuitionsenergien som findes 

nederst i mennesket i sakralområdet og det andet er 

Intelligensenergien som befinder sig oppe i 3. øje. Den 

nederste, Intuitionsenergien, i sakral-chakraet er for 

manden den maskuline pol og for kvinden den feminine 

pol. 

 

Intelligensenergien er den øverste pol som har med kunst, 

videnskab, humanitet og alle de menneskelige egenskaber 

at gøre. For manden er det den feminine pol og for kvinden 

er det den maskuline pol. 

 

Den intellektuelle pol vokser nedad mod sakral-chakraet 

polen og de to poler skal vokse sammen og blive til én. 

Disse poler bestemmer menneskets sjæleliv og tankegang. 

Polerne er med til at bestemme hvad mennesket tænker og 

menneskets tanker er med til at bestemme, om der er 

sundhed eller sygdomme i kroppen. Mennesket vil først 

blive fuldkomment, når den sekundære pol er vokset ned 

og blevet jævnbyrdig med den primære pol.  
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Den nedadvendte trekant i de 3 nedre chakraer er den 

maskuline pol i mænd og den feminine pol i kvinder. 

 

  

 

 

Den nedadvendte trekant er forbundet med de feminine 

energier/kvaliteter. Ifølge Martinus er begge køn identiske 

med den nedadvendte trekant. 

 

Den opadvendte trekant med de 3 øvre chakraer er den 

feminine pol i mænd og den maskuline pol i kvinder. 

 

 

 

 

 

Mænd skal finde de feminine sider frem i sig og kvinder 

skal finde de maskuline sider frem i sig. Begge køn skal 

finde balancen mellem de to sider i sig. Ens køn vil være 

det mest dominerende og der vil være en farvning af det, 

da man bedre kan identificere sig med det der er nærmest. 
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Den Feminine Kraft har ligget i dvale i Moder jord i 2.000 

år og er nu blevet vækket fordi der er brug for den. Jorden 

har brug for de Feminine kvaliteter og for Den Feminine 

Kraft.. Tiden er inde til at rumme den maskuline energi på 

en positiv, omsorgsfuld måde som den feminine energi 

formår. Den Maskuline og den Feminine energi skal til at 

smelte sammen. De skal forenes så der opstår harmoni 

mellem mennesker. De menneskelige relationer trænger til 

en kærlig energi, til noget moderlig omsorg. 

 

 

 

 

 

 

Kvinder og mænd skal turde åbne op til de mere sårbare 

følelser. Skal turde vise deres indre, smukke Feminine 

sider, som verden af i dag har brug for.  Det skal foregå i et 

samarbejde med den maskuline energi. Det handler ikke 

om et enten/eller - men om et både/og.  De Maskuline og 

Feminine sider er lige.  Det Feminine har brug for det 

maskuline og det maskuline har brug for det Feminine.   Vi 
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er som yin og yang, hvor der i yin også er yang - og i yang 

også er yin. 

 

Den Feminine Kraft har en kraft, en dyb indsigt, har 

masser af glæde i sig og har fylde. Den Feminine Kraft har 

evnen til at skabe og genføde, til at befri sig og hæve sig 

åndeligt. Den Feminine Kraft er meget fin og har en meget 

dybtgående energi, som på nogle måder er anderledes og 

stærkere end den maskuline energi. Den har adgang ind til 

det intuitive lag, til kreativitet og følelser. 

 

I Den Feminine Kraft findes visdommens kilde. 
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I mildheden findes Kraften 

 

 

I 2013 i Tustrup på Djursland, af Steiner kaldet ”De jyske 

fødselsmysterier” hvor indvielsen som den feminine Drot 

= Dronning, Solens Dronning startede for 5.000 år var jeg 

nu vendt tilbage efter kroningen som Gralsdronning. (dette 

er uddybet i bogen ”Indvielsens port - Vejen til den 3. indvielse”) 

 

Et stort kvindeligt væsen var til stede. Spurgte hende 

”Hvem er du?”. 

Svaret kom prompte:  

”Jeg er den Gyldne Kaprifolieengel/Devadronning over 

dette område. Jeg holder det Gyldne Lys her”. 

 

Hun fortsatte:  

”Tag den kvindelige mildhed med dig herfra. 

I mildheden findes kraften. 
Vær mild, så behøver 

du ingen magt. 
Jeg sænker mildheden og blidheden ind i dig.  

Gå med fred i dit hjerte”. 




