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Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. 

Fotos 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” 

 

Kommende udgivelser: 

”Det Ny Avalon” 

”Den Feminine Kraft” 

 

Hjemmeside: www.lucindra.dk 

Facebook: Lucindra - Spirituelle Bøger 

 

Dedikeret til Gralskongen, min elskede Tvillingesjæl Asger. 
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Forord 
Nærværende bog er en fortsættelse af bogen ”Indvielsens 

Port - vejen til den 3. indvielse”. Den går videre med 

temaet omkring den 3. indvielse og det at være Gralskonge 

og Gralsdronning - Det Gyldne Kærlighedspar. 

 

Frøet til Det Gyldne Kærlighedspar blev lagt i en tidligere 

inkarnation i renæssancen i Firenze. Dette førte til en rejse 

til Firenze i 2014 for at lave forløsningsarbejde af savn, 

sorg, smerte og healing af hjerterne. 

 

Fortællingen og fortolkningen af Parsifal myten som blev 

Gralskonge viser den vej der kan føre frem til den 3. 

indvielse, som knytter sig til det at blive enten en 

Gralskonge eller en Gralsdronning. 

 

En Quest førte til Avalon 2015 i et samarbejde mellem 

Himmel og Jord. Et samarbejde mellem min elskede 

Tvillingesjæl Asger fra de indre planer/den åndelige 

verden og jeg fra det jordiske plan. Hvordan vi havde en 

opgave med at trække Det Gyldne Rige - Det Ny Avalon 

på de æteriske planer tættere på Jorden. 

Rigtig god fornøjelse med læsning af bogen. 
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Gralsbrylluppet mellem Gralskongen & 

Gralsdronningen. 
 

24. juli 2013  

”Efter Sanat Kumara havde kronet mig til Gralsdronning 

og havde stået for min 3. indvielse blev min elskede 

Tvillingesjæl Asger & jeg gift. Vi blev indviet i vores 

Gralsbryllup. Asger stod med sin krone som Gralskonge 

og jeg stod med min nye krone som Gralsdronning.  

 

Vi stod overfor hinanden. Kiggede hinanden dybt i øjnene, 

mærkede vores dybe kærlighed og vi blev forenet i de tre 

grale/sole: Gralen/Solen i det 3. øje, Gralen/Solen i Hjertet 

& Gralen/Solen i Sakralcentret. 

  

Kuthumi kom tilstede og jeg blev spurgt: ”Vil du ægte 

Asger og elske ham for evigt?”. ”Ja”, svarede jeg og kunne 

mærke hvor varm jeg blev om hjertet. 

  

Kuthumi henvendte sig til Asger og spurgte: ”Vil du, 

Asger, ægte Lucindra og elske hende for evigt?”.” Ja”, 

svarede Asger.  
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Og jeg kunne se hans øjne lyse og stråle af kærlighed. Så 

hvor dybt berørt han var af det, som jeg selv var dybt, dybt 

berørt. 

 

Kuthumi sagde: 

 ”I er nu, Gralskongen & Gralsdronningen, bundet sammen i 
Jeres hjerter gennem dette Gralsbryllup og blevet forenet til 
evig tid. Jeg velsigner Jer til at være sammen i Evigheden”. 
 

Det var så smukt og det var så hjerteåbnende. Vi stod 

stadig med hinanden i hænderne og kiggede lykkeligt 

hinanden i øjnene. Vores indre sole strålede og vi var 

forbundet. Udenom os stod repræsentanter fra Den Gyldne 

Ashram, Kristus, Kuthumi, Frans, Klara, Verdensmoderen 

og andre kvindelige mestre/væsener plus mine åndelige 

vejledere: Mester Matthias, Iona, Matthew plus 

repræsentanter fra vores Hjemmeunivers. 

 

Jeg gik frem, bøjede mig i ydmyghed og ærbødighed og 

takkede dem alle for den store og dybe hjælp de alle havde 

givet mig på min vej. Takkede for hjælpen til den 3. 

indvielse og til mit Gralsbryllup med min elskede 

Tvillingesjæl. 
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Asger kom hen til mig. Knugede mig ind til sig og kyssede 

mig blidt på min pande. Sådan stod vi tæt sammen en rum 

tid og mærkede vores dybe, dybe ubetingede kærlighed til 

hinanden.  

 

Tonerne af bryllupshymnen fra ”A Midsummer Nights 

Dream” satte i gang og Asger og jeg – Gralskongen & 

Gralsdronningen – dansede brudevalsen alt imens 

Mestrene og mine andre åndelige vejledere kastede hvide 

roser til velsignelse af os og vores Gralsbryllup. 

 

Vi stod igen overfor hinanden og holdt Den Gyldne Gral. 

Fra Gralen drak vi begge af Livets Vand. Jeg var så 

lykkelig, det var så smukt og rørende. Jeg var rørt til tårer 

og det samme var Asger. 

 

Jeg sang til hans hjerte, som jeg så ofte har sunget til hans 

hjerte med sangene fra Lars Muhl’s og Githa Ben-David’s 

cd ”To Heal The Space Between Us”: 

 

”Our Love is Sacred, 
A Present from Divine 
You make Me sparkle 

A Sun is born to Shine”. 
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“Vores kærlighed er hellig 

En gave fra det Guddommelige 

Du får mig til at stråle 

En sol er født for at kunne skinne”.  
(min oversættelse) 
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De 5 indvielser 

Det Store Hvide broder-/søsterskab tilrettelagde for 

100.000 år siden i Atlantistiden jordens fælles 

udviklingsvej. Det var en krise i Atlantistiden der gjorde at 

Sanat Kumara valgte at bruge en indvielsesmodel fra 

Venus og en universel udviklingsmodel fra Sirius.  

 

Ved den første og anden indvielse er det Kristus der som 

repræsentant for Guds hjerte står som indvieren. På den 

tredje og fjerde indvielse står Sanat Kumara som ”Den Ene 

Indvier”. 

 

Indvielserne foregår i særlige indvielsestempler på de 

indre planer, dog fra den tredje indvielse har den indviede 

bevidsthed om at have taget del i en indvielsesceremoni. 

Det specielle ved indvielserne er at der i mennesket 

indbygges særlige vibrationer af Guds kærlighed og Guds 

vilje som når de først er erhvervet ikke kan mistes igen. 

Indvielserne tages uafhængig af hvilken religion man 

tilhører. 

 

Som forberedelse til indvielse tager mennesket sin 

udvikling i egen hånd og prøver at få sin personlighed 
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under kontrol. Kausallegemet bygges op så det kan åbne 

op til kristusprincippet. Når et menneske er ved at tage den 

første indvielse og gør fremskridt bliver vedkommende 

undervist i den guddommelige visdom og optages i 

lærdommens hal. Her bliver der undervist af indviede af 

første og anden grad hver nat mellem kl. 22 og kl. 5. Det 

foregår ligesom på et universitet hvor man også kommer 

op til eksamen. Det er ikke mestrene selv der underviser 

eller arbejder individuelt med mennesker førend 

vedkommende har nået et vist udviklingstrin. Når man har 

bestået den afsluttende eksamen, den første indvielse er 

taget kommer den indviede ind i visdommens hal. 

 

Indviede bliver undervist direkte af mestrene og denne 

undervisning foregår sædvanligvis om natten i små klasser 

eller individuelt. Dette gælder for indviede i inkarnation.  

 

Ved den anden indvielse - Dåben - skal astrallegemet 

beherskes. Egoet skal overvinde begæret. Trangen til at 

gøre fremskridt, at elske og tjene vinder indpas. 

 

Ved den tredje indvielse - Forklarelsen - skal der læres at 

beherske mentallegemet. Den kaldes også 
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Transfigurationen fordi personligheden bliver badet i lys 

fra oven. Det er først efter denne indvielse at Monaden 

styrer egoet og lader sit guddommelige lys strømme mere 

og mere ned i den indviede. Der gives en vision om det der 

ligger forude og den indviede ville kunne se de andre 

medlemmer af Den store hvide loge. Den 3. indviedes 

psykiske evner bliver aktiveret af hovedcentret - Ajna 

chakraet. Når mentallegemet er under kontrol kan den 

indviede med visdom bruge sine psykiske evner til gavn 

for menneskeheden. Desuden bliver den 3. indviede i stand 

til at skabe og belive tankeformer. Sanat Kumara er 

indvieren for 3. indvielse - hvor Kristus står som indvieren 

for 1. indvielse og 2. indvielse. 

 

Indvielsens sjælsindstrømning er en vibration, der 

stammer fra menneskets eget højere selv. Så dvs. at ens 

egen sjæl gennemtrænger personligheden. Formålet med at 

blive mere sjælsgennemstrømmet er at blive mere uselvisk, 

at skabe menneskehedens broder-/søsterskab og at højne 

civilisationen. 

 

Kærligheden er vigtig for indvielsen plus ydmygheden. 

Ydmygheden som en erkendelse af sin egen 
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fulkommenhed såvel som sin egen ufuldkommenhed. Hvis 

man kender sin egen fuldkommenhed får man respekt for 

de mennesker der har nået en fuldkommenhed der ligger 

over ens egen.  Disse ser man som idealer og forbilleder for 

ens egen stræben efter fuldkommenhed, man kommer i 

kontakt med selve udviklingen og livet - og bliver koblet til 

udviklingens store kraftkilde opad mod livets højeste 

tinder. 

 

Ydmyghed er nøglen til al visdom og til at være ét med det 

guddommelige. Kærlighed og ydmyghed hænger sammen. 

Uden ydmyghed er der ikke kontakt med kærligheden og 

uden kærlighed er der ingen visdom og ingen kontakt med 

det guddommelige. 

 

Åbning af hjertecentret svarer til den første indvielse - 

Kristi fødsel i hjertet, tilstedeværelsen af Den Levende 

Kristus. Livets Vand forvandler sig til levende ild som er 

med til at løsne og transformere gamle tankemønstre og 

stolthed. Den Levende Ild er med til at nedbryde egoet og 

få personligheden til at fade mere og mere ud ved den 2. 

indvielse. 

 




