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Forsidebillede: The Tor, Avalon - taget af Lucindra. 

Billeder fra Avalon taget af Lucindra 

 

Tidligere udgivelser: 

”De Tre Grale - en spirituel rejse” 

”Tvillingesjæl” 

”Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse” 

”Lysets Kvinder” 

”Guddommelig Moderenergi” 

”Gralskongen & Gralsdronningen” 

 

Kommende udgivelser: 

”Den Feminine Kraft” 

 

Hjemmeside: www.lucindra.dk 

Facebook: ”Lucindra - Spirituelle Bøger” 

 

 

Dedikeret til min elskede Tvillingesjæl Asger. 

 

Udgivet august 2015  

http://www.lucindra.dk/
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Avalon 

Avalon er den æteriske by og dal ”Vale of Avalon” som 

befinder sig over byen Glastonbury i Somerset i det sydlige 

England. Det er et sted med aktivitet under 7. stråle, hvor 

Lady Portia aktiverer et stort healings fokus under Den 

Guddommelige Moder og Mesteren R giver energi til det 

æteriske gralsslot. 

 

Avalon er forbundet med historien om Den Hellige Gral 

hvor det siges at Jesus’ onkel, Josef af Arimatæa, fik 

overbragt bægeret fra Den Sidste Nadver hvori han 

opsamlede Jesu blod.  Derefter så Josef i et syn en engel 

som bad ham samle 12 disciple og sejle vestpå indtil han så 

en høj som lignede Mount Tabor. Han gik i land ved 

Wearyall Hill og proklamerede at her ville han starte sin 

kirke. En prins tog imod dem og gav dem 12 stykker land, 

og kirken de byggede er hvor Glastonbury Abbey nu 

ligger, nærmere bestemt Mary's Chapel. De byggede 12 

eremit huler, levede i bøn og meditation. Hver dag gik de 

alle ind til kirken i midten og aftrykkene af deres fodtrin 

lignede solens stråler. Det siges at Glastonbury Zodiakken 

(Dyrekredsen) ligger i 12 lige stykker ud fra Mary’s 

Chapel. 
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Foruden Gralen forbindes Avalon også med Kong Arthur 

og Ridderne af Det Runde Bord. Hvor man kan tale om at 

det var Gralsriddere der var tilknyttet Kong Arthurs hof. 

Gralsridderne som stod for det verdslige ridderskabs 

højeste ideal. Det Runde Bord var Gralsbordet hvor alle 

ridderne var lige og nogle mener det havde forbindelse 

med Glastonbury Zodiakken. 

 

Legenden om Parsifal er også knyttet til Avalon som en del 

af søgen efter Gralen. Parsifal vokser op i fuldkommen 

ensomhed dybt inde i en skov. Hans far som var ridder er 

død i kamp og på baggrund af det vil hans mor holde ham 

hen i uvidenhed om verden og ridderordenen. Men en dag 

støder han ind i nogle mænd, der fortæller ham om livet 

ved Kong Arthurs hof. Han indvies i Ridderlivets skikke, 

kæmper og en dag kommer han til borgen hvor 

Gralskongen bor og bevogter den hellige Gral. Selvom 

Parsifal ser Gralen spørger han ikke til den. Han flakker nu 

lidt rundt på må og få og efter mange vildveje og eventyr 

kommer han igen til Gralsborgen hvor han spørger om 

Den Hellige Gral. Ved at spørge til Den Hellige Gral 

helbredes Gralskongen og Gralen overgår til Parsifal og 
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han tjener Gralen.(uddybning og fortolkning af Parsifal, se venligt 

bogen ”Gralskongen & Gralsdronningen”). 

 

Spurgte Den Gyldne Ashram om hvad der kunne vises om 
mine planer om at skulle til Avalon? 
 

”Du skal ikke hente det gamle fra Avalon - men det nye 

mystiske lag der ligger der. Du skal lade dig fylde op af det 

indre liv. Få kontakt med dine Feminine kvaliteter”. 

 

Oplevede bagefter at der kom masser af lys ned, som 

mindede lidt om energien på Iona. Denne æteriske ø 

beliggende i Skotland som en del af Hebriderne og som er 

en del af Atlantis. På øen kan man endnu gå ad Atlantis-

line hvis man er parat til det. Der er en stærk energi på øen 

og laget mellem Gudsriget og Menneskeriget er meget 

tyndt. 

 

I mange år havde jeg planlagt at skulle til Avalon og i 2012 

regnede jeg med at være parat til det. Der skulle dog gå 

yderligere 3 år i 2015, førend jeg var klar til Avalon og 

Avalon var klar til mig. Og for første gang i mit liv skulle 

jeg rejse alene og være alene. Men jeg var så fast besluttet 

på at tiden var inde til at tage til Avalon - og det ville være 
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en fordel at jeg selv tog afsted, og fulgte det som var min 

opgave.  

 

Avalon havde kaldt på mig og jeg fulgte dens kalden. 
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Forberedelse til Avalon 2015 

Op til påsken 2015 begyndte det indre arbejde frem mod 

rejsen til Avalon. Tre dage før Palmesøndag begyndte 

absorberingen ind i mine indre legemer. Var så træt, så 

træt og energien gik mere og mere indad.  

 

Samtidig begyndte hjertet og hjertebladene at åbne sig 

mere og mere. Fik ”ondt” i hjertet, fysisk ondt. Mærkede 

hvordan hjertet trak sig sammen og hvordan det samtidig 

også udvidede sig. Kunne mærke noget gammel sorg og 

smerte. Tænkte at det måtte have noget med den 

forestående påske at gøre. Trætheden og indadvendtheden 

fortsatte efter palmesøndag. 

  

De næstefølgende tre dage meldte trætheden sig og 

samtidig var der en pressen i hovedet, kunne mærke det 

helt inde i Ajna-chakraet, som om det udvidede sig.  Asger 

sagde det handlede om indre processer. 
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29. marts 2015 

Hvad skal jeg arbejde med her i påsken? Hvad er temaet? 

Asger:  

”Her i påsken er det Opstandelsesenergien og 

Helligåndsenergien du skal arbejde med. Du skal ikke gå 

ind i det lidelseslag, der findes i kristendommen. Det er 

Den Nye Verdensimpuls du skal koncentrere dig om. 

 

Du står for den Feminine side som har at gøre med at give 

liv til det højere mentale legeme. Det kunne jeg godt bruge 

lidt af. Derfor er dine bøger så vigtige. Du har et vigtigt 

budskab at give ud til verden, fordi du giver liv ind i det 

og gør det mere forståeligt for de mennesker der læser dine 

bøger. Du er en pioner indenfor det felt du arbejder med. 

Du skal blive ved med at fordybe dig og skrive dine bøger. 

De giver dig liv, ro og glæde. Du er i dit rette element når 

du skriver og når du formidler.  

 

Lucindra, min elskede, vi må se på om du skal ud til 

mennesker og formidle. Måske - måske ikke! For det kan 

være at du skal bruges af Hierarkiet til andre opgaver. Du 

har din formidlingsopgave ved at udgive dine bøger. De 
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rækker også langt ud i fremtiden - ligesom du siger mine 

bøger gør. 

 

Avalon: 

Du kan så småt begynde at åbne op til Avalon og lave et 

program med at lytte til min cd og læse bøger. Du kan 

allerede nu her i påsken begynde at tune ind på Avalon. 

Tune ind på energien. Tune ind på temaet Gralskongen og 

Gralsdronningen. 

 

Da du tog din 3.indvielse fik du billeder af den indvielse 

du havde taget forinden på de indre planer. Du fik 

billederne i din meditation, for at bevidstgøre dig om, at 

du havde taget din indvielse på de indre planer. 

 

Du klarer det strålende, min elskede. Du er på rette vej - du 

er så meget på rette vej og følger planen fint. Jeg er 

overordnet ansvarlig for at få dig til at holde dig til planen 

- men det er et nemt arbejde, for den følger du fint”. 

 

Med udgangspunkt i Asgers anbefalinger gik indtuningen 

i gang på Avalon-energien. Sad skærtorsdag og hørte cd’en 

han havde lavet tilbage i 2010, da han skulle have afholdt 
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kursus i Avalon med 40 kursister - men hvor askeskyen fra 

Island forhindrede dem i at komme afsted. Alternativt blev 

det afholdt på Birkemosegård - Den Gyldne Cirkel.  

 

Hørte første gang cd’en i 2010 (Mp3/CD (2010) ”Rejsen til Avalon 

og den hellige ild”  men var . Den Gyldne Cirkels Kursuscenter og Forlag.),

ikke helt parat til at gå dybere ind i det. Nu her 5 år senere 

var bevidstheden udvidet, rejsen til Avalon var bestilt og 3 

måneder senere ville den være fuldbragt. Genhørte Asgers 

guidninger men denne gang på en dybere og mere 

nærværende måde.  

 

Først var en introduktion til opbygningen af Avalon med 

bakken/højen med Tor som det centrale. Ved bestillingen 

af rejsen til overnatning kom indsigten om at valget af The 

Tor var helt rigtigt. Blev så rørt over at se billedet af The 

Tor, at der ikke var i tvivl om at det var det helt rigtige, 

kunne mærke det dybt inde. Fik tilbudt 2 forskellige 

værelser - det ene med udsigt til Tor og det andet værelse 

med udsigt udover dalen ”The Vale of Avalon”. Var ikke i 

tvivl, det med udsigt til Tor var det rigtige og det var det 

eneste værelse med udsigt dertil. Mærkede roen sænke sig. 

 



~ 12 ~ 
 

 
The Tor med terrasserne. 

 

The Tor er hele omdrejningspunktet i det der kaldes 

Avalon. Det er en bakke på ca. 160 m over havets 

overflade. Før i tiden havde der været vand omkring The 

Tor hvor man kunne sejle til øen. Men tidens tand har gjort 

at den nu i dag er drænet for vand og øen står nu som en 

bakke i landskabet. På The Tor er 7 terrasser som er 

menneskeskabte. Her foregik ceremonier på toppen og 

terrasserne blev brugt så folk havde fodfæste på bakken. 

Tor var det naturlige sted hvor Himlen og Jorden mødtes - 




