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ASSISI-NYT  
21. JANUAR 2012 

Æret være Asger Lorentsens minde 
 

 
Pater Max Mizzi og Asger Lorentsen på Sacro Convento i september 2007 

Dette var det sidste kærlige møde på det fysiske plan mellem to dedikerede disciple 
 – nu er de sammen i det indre. 

Jeg oplevede i årene 2001-2007 den dybe kommunikation, der var mellem Pater Mizzi og Asger 
og Asgers gode hjælp til Pater Mizzi, 

da han i 2003 stod i sit livs sværeste beslutning om at forlade sit livsværk og hjertebarn - CEFID 
 

Kære Assisi-venner. 
 
Asger Lorentsen, leder af Den Gyldne Cirkel i Danmark og lystemplet, The Golden 
Foundation på Kreta, er i nat gået på de indre planer. Som en stor underviser, inspirator og 
vejleder for mange hundreder mennesker i hele Skandinavien og en utrættelig pioner for 
det guddommelige samarbejde omkring nedfældning af Gudsrigets hjælp til forløsning af 



Side 2 
 

menneskeheden og jorden efterlader han et stort savn – naturligvis ikke mindst hos hans 
kære hustru Yvonne Wassini og datter Katinka, øvrige nære familie og gruppen af nære 
medarbejdere i Skandinavien og på Kreta, men også hos alle os hundreder af mennesker, 
som har oplevet os dybt inspirerede af Asger.  
 
Asger fik et meget pludseligt og kort sygdomsforløb. Komplikationer efter en operation, der 
tilsyneladende var gået så let, førte til, at kroppen opgav efter bare 4 dage. Kærligt blev han 
hjulpet på de indre planer af sin hustru og datter samt et stort netværk i det ydre og det 
indre. 
 
Hvor svært det end kan være for os at forstå, hersker der ingen tvivl om, at Asgers overgang 
til et fortsat dybt tjenestearbejde for jorden og menneskeheden fra de indre riger følger en 
højere plan om det mest optimale for helheden. Men for os efterladte på jorden, hvor 
perspektivet er så langt mindre, giver en så brat overgang et chok for mange, der – 
ubearbejdet – kan føre til modløshed, mistillid og i værste fald opgivenhed. Men et chok kan 
også være en gave i og med, at det giver mulighed for åbning af nogle dybereliggende 
smerteslag i hjertecentret, som der nu stimuleres hjælp til en forløsning af.  I dagene med 
Asgers kritiske sygdom oplevede jeg, hvordan der er vækket sådanne dybe smerteslag i 
hjertet hos mange. Inden jeg i morges modtog den sorgfulde meddelelse om, at Asger var 
gået over i nat, modtog jeg en inspiration fra rådet bag Assisi-gralen, som jeg her deler med 
jer alle: 
 
Det vises, at vi i de kommende 2-3 uger kan være særligt bevidste om, at Assisi-gralens 
favnende, medfølende kærlighed udstrømmes – den kærlighed, der på en blid måde åbner 
hjertecentret, således at al den sorg, der nu er kommet og fortsat kommer til overfladen hos 
de mange hundreder mennesker, der er dybt berørte over, hvad der er sket med Asger, 
heales op hurtigst muligt. 
 
Vi kan være opmærksomme på, at Assisi-gralens vibrationer er en dyb hjælp til den 
hjerteforløsning, der så brat er aktiveret. Alle os, der har et speciale som formidlere af Assisi-
gralen, udstrømmer og nedfælder en særlig hjælp til den hjerteforløsningsproces, som er sat 
i gang hos hundreder af lysarbejdere, der er dybt berørte af, hvad der så pludseligt er sket 
med Asger. Chokket har åbnet nogle smerteslag i hjertecentret hos alle disse mennesker. Der 
gives en stor indre hjælp til at forløse disse smerteslag, og det er på dette område, at Assisi-
gralens strømme af den medfølende, omsluttende, favnende og healende kærlighed, som 
også kaldes Jesu og Marias Hellige Hjerte, er så gavnlige.  
 
Alle os, der føler for det, anbefales at vi forbinder os til Assisi-gralens dybe gralskærlighed, 
og lader denne dybe medfølende kærlighed flyde ind i netværket af lysarbejdere, der er 
særligt knyttede til Asger. Dette vil også fremme den personlige healingsproces. 
 
På sigt vil vi arbejde endnu mere dedikerede, endnu dybere og mere vedholdende. På den 
måde, er den proces, der nu så brat er igangsat, en velsignelse. 
 
De af os, der føler for det, kan opleve os som en bro mellem Assisi-gralen og gralen på 
Birkemosegård, og lade den favnende medfølende Assisi-kærlighed strømme ind i gralen på 
Birkemosegård som en hjælp til alle de lysarbejdere, der især er knyttet til denne. Dette er 
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også en støtte til den gruppe af mennesker, der i Asgers ånd har besluttet at videreføre 
kurser og uddannelser på Birkemosegård.  
 
Asger var medstifter og medlem af bestyrelsen for Assisi Mission og fulgte og støttede fra 
den spæde start i 1999 min opgave i Assisi og senere Assisi Missions og hyrdegruppens 
arbejde, ligesom han støttede alle andre gode initiativer og opgaver, som andre lysarbejdere 
og gralstjenere var i gang med. Utrættelig var han i denne støtte. Han kommenterede ofte 
en opgave, som vi i Assisi Missions meditationsgruppe, hyrdegruppen, havde påtaget os 
eller fuldført. Det sidste omkring en sådan opgave, jeg hørte fra ham, var efter vor 
gralsopgave i Oslo og på Utøya i november 2011, som han og jeg i øvrigt også 
korresponderende om, da den var i gang. Han havde læst det efterfølgende Hyrde-Nyt med 
beskrivelsen af denne rejse og opgave, og skrev følgende opmuntring: 
 
Det er flot af dig og hyrdegruppen, at I flytter rundt til brændpunkter, som I gør. 
 
Med andre brændpunkter mente Asger foruden Assisi-gralen Assisi Missions arbejde for 
gralen i Det Hvide Hus, Polens gral og vor kommende opgave på Malta, som Asger også 
støttede, at vi påtog os. I 2011 fik Asger og Yvonne her i Assisi en besked fra Frans om at 
tage til Malta, men de nåede det ikke sammen. Denne opgave bærer vi nu videre. 
 
Foruden Asgers store undervisnings- og forfattervirke rejste han og Yvonne i mange år rundt 
til mange dele af verden – med kurser og indstrømningsarbejde, og i de senere år havde de 
grupper med til Assisi, Kina og for nyligt Israel. Hans hovedfokus var indstrømningsarbejdet 
på Birkemosegård og på Kreta, som Asger nu i sin sjælsbevidsthed fra de indre planer 
naturligvis vil give indre støtte til en fortsættelse af, ligesom han som medlem af de særlige 
råd i det indre vil støtte andre indstrømningsopgaver og grale. 
 
Asger skrev som bekendt mange bøger og også andet undervisningsmateriale og videoer er 
det blevet til. Han har dermed efterladt sig en arv, som vi fortsat i mange år fremover kan 
lade os inspirere af. Hans arbejde hørte fremtiden til, og nogle af dybderne i hans indsigter 
og forståelser bliver sandsynligvis først mere udbredte i tiden, som kommer. 
 
I dag grunder jeg også over den årsinspiration, der kom til Assisi Mission d. 1. januar i år. Jeg 
tænker på budskabet om intensiverede strømme til hjertevækkelse og forløsning i 2012 og 
på, at det også vil betyde nogle lidelsesfyldte erfaringer til forløsning af smerte. Ja, en sådan 
bølge med dybere hjerteforløsning blev sat i gang ved Asgers overgang. 
 
Vi skal have tid til at lade sorgen forløses, men må den bevirke, at vi står endnu mere 
vedholdende og dedikerede i vort usynlige arbejde som åbne døre mellem Guddommen og 
menneskeheden og jorden. På denne måde løfter vi på dybeste måde arven efter de store 
pionerer, der er gået forud for os. 
 
På en dag som i dag fatter jeg ord. Hos mig kommer lige nu alene en dyb tak af hjertet til 
Asger for alt det, han gav os med sin kærlighed, visdom og dybe indsigt. Hvil i fred. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
Bente 
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P.S. Føler du behov for den både kollektive og personlige hjælp, som en dybere indkobling i 
Assisi-gralen kan give i denne tid, er der en snarlig mulighed på de to kurser i Danmark, hvor 
vi er flere, der er samlet, og Assisi-gralen dermed nedfældes endnu mere kraftfuldt: 
 
Charlottenlund - Christiansvej 25, 2920 Charlottenlund 
Lørdag, d. 4. februar kl. 11-17.30 og søndag, d. 5. februar kl. 10-16.30  
"The Spirit of Assisi" og Jesu og Marias Hellige Hjerte – en gave til hjertecentrets udvikling 
Invitation kan åbnes ved at klikke her .. 
  
Slagelse – Maria hus, Slagelse Landevej 141, 4241 Vemmelev 
”The Spirit of Assisi” – en gave til hjertets længsel 
Lørdag, d. 11. februar kl. 10-18 
Invitation kan åbnes ved at klikke her .. 
 

 
Asger og Yvonne med gruppe på CEFID i 2003 

 

ASSISI MISSION - c/o Bente Wolf - Via Fortini 7 - I-06081 Assisi (PG) - Italy 
tel. +39 075 8155 278 - e-mail: bente@assisimission.net 
web: http://www.assisimission.net 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_Charlottenlund_spirit_of_Assisi.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_Slagelse_spirit_of_Assisi.pdf
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