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Forord 

”I en meditation i juli 2013 mødte jeg Frans ved hulerne 

”Eremo della Carceri” i Assisi. Vi vandrede ad 

Frankervejen og Frans sagde jeg skulle være en ”Lysets 

Kvinde”. At jeg skulle mærke jeg var ét med Guds skabte 

ting. Jeg skulle glædes over fuglenes sang og solens stråler 

ned gennem trætoppene. Jeg skulle synge og være glad! 

 

Foreslog Frans, at vi tog videre op ad Monte Subasio hvor 

der er mere lyst og en pragtfuld udsigt. Spurgte ham om 

”De Tre Grale” han havde givet mig sidst jeg var i Assisi - 

2 år tidligere. Hvad var grunden til, at han havde givet mig 

dem? 

 

Frans tog mig med op på Gralsbjerget. Deroppe mødte jeg 

min elskede Tvillingesjæl, Asger, som jeg først har fået fuld 

bevidsthed om, efter han er gået på de indre planer - og han 

har været ved min side dagligt siden november 2012, og 

han bliver ved at være ved min side resten af min 

inkarnation - indtil han kommer og henter mig op til sig! 

 

Frans bad os tage hinanden i hænderne og han velsignede 

os. Bad os åbne for De Tre Grale i os selv. Frans bandt 



~ 5 ~ 
 

Gralen i vores Sakral-chakra sammen, bandt Gralen i 

vores 3. øje sammen og bandt Gralen i vores hjerter 

sammen. Vi var forenet! 

 

Mærkede hvordan Frans bandt os sammen i Evigheden. 

Kiggede dybt ind i min elskedes smukke øjne - mærkede 

vores dybe og inderlige kærlighed til hinanden - og blev 

varm om hjertet”. 

 

Bogen er fortællingen om mine åndelige/spirituelle rejser, 

både i det ydre og det indre. Oplevelser som førte mig til 

hellige steder som Assisi, Iona og Israel. Før og efter de 

spirituelle rejser, modtog jeg clairvoyant vejledning til 

hjælp for en indre forståelse for de åbninger, der skete i 

min Sjæl (er skrevet i kursiv). Derudover er medtaget mine 

egne, indre inspirationer og visioner. 

 

Som forståelsesramme for de hellige steder er medtaget 

faktuel viden og et persongalleri til forståelse af de 

mystikere, der er tilknyttet stederne og som forhåbentlig 

kan være en inspirationskilde for andre. Disse findes sidst i 

bogen: Frans af Assisi, Klara af Assisi, Columba og Pater 

Pio. 
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Håber med denne bog at gøre andre nysgerrige på at 

begive sig ud på deres egen, indre, spirituelle vej. Dette er 

et bidrag til at turde tage sin opgave på sig og leve det liv, 

som det er meningen vi skal leve.  

 

Vi er alle Sjæle på rejse - både i det ydre såvel som i det 

indre. 

 

Rigtig god fornøjelse med læsning af bogen. 
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Kristus med Gralen og Maria med Livets Vand 

”Det at tage til Assisi er en opfyldelse for noget i dig. Du 

har valgt et helligt sted, en hellig rejse ind i dig selv. 

Inviteret Helligånden ind, og åbnet Sjælen for en dybere 

side”. 

 

Den første gang jeg fløj indover Assisi, i maj 2005, var med 

forventningens glæde. Skimtede den skønne by på en 

bjergside i Umbrien, Italiens hjerte. Byen så ikke ud af 

meget, som den lå der opad bjergsiden og egentlig ikke 

fyldte meget i landskabet. Men den lyste så meget op og 

kunne mærke at der lå Fredens By med Monte Subasio i 

baggrunden, og den smukke dal liggende ved dens fødder. 

Som en æterisk aura ligger der et helt specielt lys indover 

Assisi, som er med til at gøre byen til et helligt sted - til et 

Pilgrimssted. Der åbnes op til, at man kan lytte til sin Sjæl, 

overgive sig og lade den Guddommelige strøm give 

healing og lindring. Derfor bliver mange mennesker også 

berørte ved at være i Assisi by, fordi der er den tætte 

forbindelse til Gudsriget, som skyldes at Frans og Klara 

grundlagde den impuls for 800 år siden og som stadig har 

Guddommelig bevågenhed. 
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”Dine åndelige vejledere siger, at i disse år kommer du 

tættere på din egen Sjæl. Det at tage til Assisi i pinsen, vil 

kunne hjælpe dig til at mærke, at nu kommer du på plads i 

dig selv, i din Sjæl. I din Sjæl ligger dit livsformål. Der 

ligger i den kontakt med din Sjæl, impulsen til 

selvrealisering. Og det med Assisi er et ganske godt bud på 

at gribe ud efter noget, der leder din Sjæl i den retning, den 

ønsker. Det er et meget godt tidspunkt at tage dertil i 

pinsen, der har med Helligåndsenergien at gøre. Det bliver 

kun velsignet ovenfra. Det der bliver vigtigt for dig er ”At 

lytte til Sjælen” - det er det primære fokus”. 

 

Flyet landede i Perugia, 10 kilometer fra Assisi, og turen 

fortsatte i taxi gennem det smukke landskab. Jo nærmere vi 

kom Assisi, jo mere blev sjælen berørt. Hvad mon der var i 

vente? For havde siddet hjemme i Danmark måneder 

forinden og hørt de smukke meditationer fra cd’en, A Gift 

from Assisi, alt mens tårerne havde trillet ned ad kinderne. 

Var dybt berørt over en by, som havde kaldt de sidste 20 

år. 

 

Blev indlogeret på Brigitta-klostret udenfor bymuren, lige 

for foden af Klara-kirken. Brigitta-ordenen er opkaldt efter 

den svenske, hellige Brigitta - og derfor hed det sig, at vi 
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boede hos ”De Svenske Søstre”, selvom de fleste nonner 

var fra Indien. Klostret ligger med en smuk udsigt over 

den skønne, frodige dal som strækker sig til begge sider af 

Assisi. Det skulle vise sig, at det ikke var nogen 

tilfældighed at bo så tæt på Klara-kirken, for denne uge 

havde som et af hovedpunkterne, Klara. Frans dukkede 

først op efter nogle dage. 

 

Med kufferten placeret i værelset i kælderen, begav jeg mig 

hen til Brigitta søstrenes lille og smukke kapel hvor den 

franciskanske præst, Pater Mizzi, skulle celebrere en lille 

pinsemesse. Efter messen blev vi velsignet, og da han lagde 

sine hænder på mit hoved, blev jeg dybt berørt. 

 

Efter den første nat i denne hellige by, Assisi, var søndagen 

afsat til deltagelse i den store Pinsehøjmesse i The Basilica 

of Saint Francis, Frans’ kirke. Forinden var vi blevet indført 

i betydningen af den katolske liturgi og hvor vigtigt 

Nadveren var for katolikkerne. For dem er det bogstaveligt 

Kristi legeme, der indtages gennem brødet.  
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The Basilica of Saint Francis 

 

Efter Pinsemessen mødtes vi igen med Pater Mizzi i 

franciskanernes kloster, ”Sacro Convento”, som er 

beliggende med Basilikaen og hvor man skal have særlig 

tilladelse til at komme ind. Inde i det lille, smukke 

Fredskapel, ”Capella de Pace”, blev det til endnu en 

pinsevelsignelse. 

 

Om aftenen var turen kommet til Vesper (aftensang) i The 

Basilica of Saint Clare. Klarakirken ligger smukt og lyste så 

klart op i den sene aftentime. Majestætisk stod den i sin 

lyserøde strålekrans og lyste som en Klara ud over byen. 
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Der kom et rosa skær, når solens stråler ramte de hvide og 

lyserøde sten, som er hentet fra Monte Subasio.  

 

The Basilica of Saint Clare 

 

Foran på pladsen var der masser af liv, med børn der 

spillede fodbold, nonner og munke der defilerede forbi og 

folk der sad ved de små, hyggelige cafeer. 

 

Den smukke Klarakirke er ikke særlig udsmykket 

indvendigt, da den under 2. verdenskrig blev brugt som 

lazaret og er blevet overmalet med kalk. Men dens renhed 

og dens blide, feminine energi mærkes tydeligt når man 

træder ind. Og jeg trådte sagte ind i kirken hvor et skilt 
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viste at Vesperen skulle foregå i sidekapellet. Satte mig ned 

og kiggede på korset, der havde talt til Frans 800 år 

tidligere. Ville det mon tale til mig - eller var det 

forstummet? 

 

Et par klarisser havde sat sig ude i venstre side, for at sidde 

på de pladser hvor man lige kan skimte klarisserne. Oppe 

ved altereret gik en betonskydedør til side og nu kom 

lyden af blide, næsten sprøde englestemmer, der satte i 

gang med aftensangen. Der gik en stille rislen ned ad 

ryggen, det var som om tiden gik i stå og  gav fuldstændig 

over til tonerne af klarissernes smukke og blide 

sangstemmer. 

 

Klarisserne har valgt at leve på samme måde som Klara 

levede på sin tid, i afsondrethed. Som på Klaras tid, lægger 

klarisserne vægt på det indre liv og på bøn for verden. Så 

der er ikke meget, der har forandret sig i de 800 år. De 

franciskanske brødre har stadig en opgave med at rejse ud 

i verden - og klarisserne har stadig en opgave med at tage 

sig af det indre liv og det indre bønsarbejde. 

 




