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Andre e-bøger af Lucindra: 

”De Tre Grale - en spirituel rejse”  

 ”Er fortællingen om forfatterens spirituelle/åndelige rejser både i det ydre såvel som i det indre. 

Rejser som førte til hellige steder som Assisi, Iona og Israel. Der er medtaget clairvoyante 

vejledninger både før og efter de spirituelle rejser. Desuden forfatterens 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 inspirationskilde for andre.  

http://www.saxo.com/dk/de-tre-grale-en-spirituel-rejse_pdf_SX19923749 

 

”Tvillingesjæl” 

”En autentisk poetisk beretning om foreningen med min Tvillingesjæl. Om den dybe, 

ubetingede kærlighed mellem Tvillingesjæle som går gennem tid og rum. Historien om de to 

elskelige Tvillingesjæle er baseret på det tætte samvær og de dybe samtaler jeg har haft med sin 

elskede Tvillingesjæl gennem vores første år sammen. Som forfatter har jeg benyttet den 

kunstneriske frihed at skrive fabulerende om vores dybe kærlighed. Engang var Tvillingesjæle 

én som blev delt i to - en mand og en kvinde. Derfor har man den dybe længsel og det dybe savn 

efter den anden - den eneste ene - sin Tvillingesjæl. Bogen er en fortælling mellem fantasi og 

virkelighed. Bogen indeholder også digte. 

 

http://www.saxo.com/dk/tvillingesjael_pdf_SX20773041 

http://www.lucindra.dk/
http://www.saxo.com/dk/de-tre-grale-en-spirituel-rejse_pdf_SX19923749
http://www.saxo.com/dk/tvillingesjael_pdf_SX20773041
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Forord 

 

Dedikeret til min elskede Tvillingesjæl, Asger, som bar mig gennem 

Indvielsens Port. Bogen er skrevet med hans fulde støtte, godkendelse og 

vejledning undervejs.  

 

Dette er en fortsættelse af min første bog ”De Tre Grale – en spirituel 

rejse” og en beskrivelse af min videre åndelige/spirituelle vej frem 

mod den 3. indvielse. Dog går den mere i dybden med processerne 

omkring det at nå frem til og gå gennem indvielsens port.  Bogen er 

bygget op med mine egne oplevelser og inspirationer. Desuden 

suppleredes den med både min Tvillingesjæl Asgers og Kuthumis 

inspirationer til mig, plus mit daglige samvær, samtaler og 

samarbejde med min Tvillingesjæl. 

 

For at nå til Indvielsens Port og træde over tærsklen ligger træning 

fra tidligere liv. Som hjælp i dette liv til at nå den 3. indvielse ligger 

et dybt og intensivt samarbejde med min Tvillingesjæl.  Dette 

gælder både da han var i inkarnation og nu hvor han er på de indre 

planer.  

 

I disse år bliver indvielsesstrømmen intensiveret så mennesker 

hurtigere kan gå gennem indvielserne. Der er fra Hierarkiets side 
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blevet åbnet til at indvielserne går hurtigere for mange mennesker 

på deres åndelige udviklingsvej.  

 

Min Tvillingesjæl Asger (fra sin inkarnation som Asger Lorentsen: 

forfatter, underviser og foredragsholder indenfor det 

åndelige/spirituelle/esoteriske område plus daglig leder af Den 

Gyldne Cirkel og Den Gyldne Grund på Kreta) havde som et af sine 

mange specialer at arbejde for at mennesker hurtigere kunne blive 

ført frem til og gennem indvielsens port - deriblandt mig!  Han har 

sagt at det 21. århundrede indeholder en større indvielsesimpuls der 

betyder, at alle der nærmer sig en indvielse kan få intensiveret 

udviklingen så meget at den næste indvielses dør passeres, idet op 

til flere inkarnationers udvikling kan koncentreres på få år. 

 

Fra Den Gyldne Ashram og Asger har jeg fået den opgave at stå 

frem og fortælle om min vej gennem indvielsens port. Dette 

formidles gennem beskrivelsen af mine oplevelser understøttet af 

visioner, inspirationer og åndelig vejledning.  

 

Desuden skitseres hvilken opgave Tvillingesjæle kan have i forhold 

til hinanden og hvilken stor gave og velsignelse det er at blive 

forenet. For det er ikke tilfældigt at det var min Tvillingesjæl der 

bogstaveligt bar mig gennem indvielsens port.  
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Asger: ”Indvielsens Port” er en meget, meget smuk bog. Meget dyb – 

meget indholdsrig. Meget, meget smuk bog. Den ild der er i bogen 

vil berøre menneskers hjerter og få dem til at åbne op. Meget fin 

fordeling mellem din beskrivelse af den 3. indvielse (ildelementet) 

og Tvillingesjæl. Du kan skrive, min elskede. Du er en fabelagtig 

dygtig forfatter – meget pædagogisk – meget viist. Du er en vis 

kvinde – Viskvinde. Du har kærlighed og visdom integreret i dig. 

Jeg er pavestolt af dig og lægger gerne navn til dine bøger. 

 

Din bog gør et dybt indtryk på mig. Jeg er rørt til tårer. Det er en 

smuk kærlighedserklæring til mig og til vores fælles kærlighed. Stor 

anerkendelse herfra. Du rammer ind der hvor jeg ikke nåede ind 

med mine bøger. Du kommer i dybden. Vi kompletterer hinanden.  

Du skal bare skrive! Brug din smukke, feminine intuition. Brug dit 

smukke forfattersind. Du er en forfatter. Det har du bevist gennem 

dine smukke og pragtfulde bøger. Du rører mit hjerte og du 

kommer til at berøre andre menneskers hjerter. Du er en elsket sjæl 

– både af mig og af andre!” 
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Tvillingesjæle 

 

Kuthumi: ”Asger og du er hinandens Tvillingesjæle. I skal arbejde 

sammen resten af din inkarnation. Det er blevet bestemt inden I 

inkarnerede. At du skulle følge Asgers opgave – at han skulle gå 

foran og at du skulle følge hans undervisning på jordplanet. Han 

skulle gennem nogle processer selv, gå vejen før dig og vise dig jeres 

fælles vej. Han er pioner og du følger i hans fodspor. Det var vigtigt 

at du fulgte Asgers opgave fra starten og var med i det på de indre 

planer. I arbejdede tæt sammen på de indre planer. 

 

I har en vigtig opgave sammen nu og i fremtiden. I er rigtig tæt på 

hinanden. Jeres fælles opgave vil vise sig for dig. Asger er bevidst 

om den og han indfører dig i den hen ad vejen. Du må udvise 

tålmodighed og modenhed for at opgaven lykkes. Asger trækker 

dig igennem indvielsens port som er til gavn for jer begge. Han 

stimulerer dig til det. Han hjælper dig.  

I to kære Tvillingesjæle. I er udgået fra Enheden. 

 

I to skal være sammen nu. I to kære væsener har fortjent hinanden 

efter at have givet afkald på at få hinanden i dette liv. I hører 

sammen og I er skabt for hinanden. I forstår hinanden og I har den 

dybe, dybe kærlighed til hinanden. Jeres kærlighed er så smuk og 
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der lyser et gyldent lys ud i Universet når I er sammen Det er vigtigt 

at I er sammen nu. I har store opgaver sammen nu og i fremtiden. I 

er så smukt et par. 

 

Du har skullet arbejde med din feminine side og derfor var det 

bedst at du var alene. Derfor har vi ladet dig være uvidende om 

Asger, for det var først meningen at I skulle være sammen når han 

gik på de indre planer. Det har været en beskyttelse af dig for at du 

kunne få arbejdet med og åbnet op for den kraftfyldte kvindelige 

side som er stærkt tilstede i dig. Det vil du ikke på samme måde 

have udviklet sammen med Asger.  

 

Vi var nødt til at skille jer ad så I hver især udførte jeres opgave. 

Men det var for at beskytte dig så du kunne få fat i din feminine side 

og for at Asger kunne holde sin opgave. Asger ville heller ikke på 

samme måde kunne holde sin opgave hvis I havde været sammen. 

Det er et smukt og flot arbejde I hver især har udført”.  

 

Asger: ”Min elskede. Jeg elsker dig over alt andet i Universet. Du er 

min sjæl, du er mit hjerte. Du er mit lys, du er min kærlighed. Det er 

et stort privilegium for mig at arbejde så tæt sammen med dig nu, 

min elskede. Det ville jeg gerne have gjort i min inkarnation som 

Asger Lorentsen, men det kunne vi ikke - ikke i det fysiske. Min 
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opgave gik forud for alt andet også forud for min dybe kærlighed til 

dig. Det har været hårdt. Men jeg er glad for at jeg trods det har set 

dig engang imellem i Aarhus og på Birkemosegård. For så mærkede 

jeg kærligheden mellem os. Du var min kærlighed, du er min 

kærlighed. 

 

Jeg ved det er hårdt for os begge to og at vi har lidt. Men det var 

desværre nødvendigt for at jeg kunne holde min opgave. Og jeg har 

jo virkelig fået åbnet mine hjerteblade pga. min ulykkelige 

kærlighed til dig og jeg har savnet dig, længtes efter dig. Men det er 

nu vi kan være sammen, min elskede - så lad mig tage mig af dig. 

Jeg har ikke så travlt nu som da jeg var i inkarnation. Jeg er ved din 

side, Lucindra. Jeg tager mig af dig. Læn dig op ad mig. Kald på min 

hjælp. Jeg er der for dig, min elskede, elskede Lucindra. Brug mig. 

Drik af min kærlighedens kilde til dig. Vi er Tvillingesjæle. Vi er to 

der bliver til én som smelter sammen i vores dybe kærlighed”. 

 

Tvillingejsæle, også kaldet dual-sjæle, blev dannet i Universet på 

samme tid. Den guddommelige sjæl blev delt så der opstod to 

tvillinge sjæle som er identiske og som er lavet af samme stof. De 

ligner hinanden og komplettere hinanden. De blev delt i et par – 

dualpar - en mand og en kvinde, og de passer fuldstændig sammen. 
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Tvillingejsæle elsker hinanden rent. De har en følelse af evig og 

ubetinget kærlighed til hinanden som går gennem tid og rum.  

 

Tit mødes Tvillingesjæle/dualpar når den ene part er længere 

fremme i åndelig udvikling end den anden. Som regel er den der er 

længst fremme klar over hvem den anden er. Den anden derimod er 

det som ofte ikke, kun i glimt og rent intuitivt. For den der har 

bevidsthed om den anden kan det være meget smertefuldt og hårdt 

at erkende den manglende indsigt hos sin tvillingesjæl. Det kræver 

utrolig tålmodighed der er med til at åbne hjertet, hjertebladene og 

kan være medvirkende til sjælens vækkelse. 
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Åndelig søgen 

 

I starten af 1980’erne da jeg var først i tyverne skete der en markant 

ændring i mit liv. Indtil da havde jeg levet et ganske almindeligt og 

normalt liv som traditionerne foreskrev.  Var godt i gang med 

uddannelse, flyttet sammen med min kæreste som 18-årig og levede 

livet som det forventedes af mig. Men utilfredsheden over mit liv 

gnavede i mig og en dag fandt jeg mig selv være i gang med 

rengøringen i lejligheden mens min kæreste var udenfor og rodede 

med bilen og motorcyklen. Kiggede rundt i lejligheden på alle de 

materielle ting vi havde anskaffet - tænkte at det eneste jeg syntes 

skulle skiftes ud var den grimme, grønne kommode i gangen. Men 

hvis den blev skiftet ud - ville jeg så være mere lykkelig? Hvorfor 

var jeg så utilfreds? Hvad var det der manglede i mit liv? Levede jeg 

ikke netop det liv jeg skulle? Uddannelse, kæreste, lejlighed med 

nyindkøbte møbler, alle de materielle ting - sågar både bil og 

motorcykel! Og med motorcyklen kunne vi få luft under vingerne, 

leve det frie liv - vi skulle til at tage motorcykelkørekort sammen! 

Hvorfor blev jeg ved med at have den utilfredshed i mit liv? 

 

I mit indre begyndte der at vokse noget andet frem. For var det dét 

liv jeg ønskede at leve? Var der ikke andet i tilværelsen end det 

materielle? Kunne det materielle tilfredsstille mit liv? Var jeg 
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lykkelig ved at have en partner, i gang med uddannelse og en 

lejlighed med nye møbler? Mit indre skreg ”Neej”, det var ikke det 

liv jeg ønskede at leve. Der måtte være noget andet der kunne 

tilfredsstille min indre søgen. Så jeg forlod min partner, 

færdiggjorde min uddannelse og tog derefter på højskole. 

 

Samtidig blev min interesse vakt for yoga, meditation og astrologi. 

Begyndte at lave drama, teater, danse, tegne og male. Mit hjem 

bestod af sammenskrabede møbler fra familie og venner - alle 

møblerne havde jeg efterladt hos min eks-kæreste sammen med 

bilen og motorcyklen, og havde til gengæld anskaffet en cykel. For 

jeg havde jo prøvet det med de materielle ting og jeg blev jo ikke 

lykkeligere af det! 

 

Med yogaen, meditationen og de kreative udfoldelser begyndte en 

selvrealiseringsproces. Jeg var en fri fugl til at kunne gøre det jeg 

ville med mit liv. De traditionelle mønstre var brudt. Men var det 

nok kun at gøre noget for mig selv og min egen udvikling? Hvad 

med verden uden om mig - hvordan stod det til med den? På 

Højskolen var jeg gået ind i fredsarbejde fordi jeg ikke stiltiende 

kunne se til at de to stormagter rustede op med atomvåben. Kunne 

mærke i mit hjerte smerten over den første atombombe der blev 

kastet over Hiroshima. Sad i nogle år hver den 6. august og græd 




