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”Du kære Hjertebarn, Velkommen er du, i enhed med mit englefulde Hjerte” 
 
”Jeg er Evighedens engel, der kommer til dig og forener dig med guddommelig 
kærlighed og indsigt” 
 
Livet er berigende i sig selv, og fra dit indre hjerterum, stedet hvor universet samstemmer med din 
fysiske krop og din sjæl, bruser evighedens gyldne frekvenser. 
 
Erindre al liv har sin berettigelse på jord som i himlen, ligeså har du kære barn din livs berettigelse 
på jord som i himlen. 
 

Erindre DU er kærlighed. 
 

Erindre DU er liv. 
 

Lyt til DIN indre Visdom. 
 

Lyt til Universets berigende frekvenser i dit indre Hjerterum. 
 

Erindre Evighedens Kærligheds Hjerte Bor I DIG. 
 
Evighed er en helhed af universets guddommelighed, idet du sagde ja til at implementere Sjælens 
kåbe omkring og i enhed med dit æteriske oprindelige lysvæsen, sagde du ja til at være et fysisk 
væsen på jorden.  
 
Hermed er du forenet med evighedens guddommelige stråle i dit hjerte, thi evigheden er altings 
nærværd i dig. 
 
Når din sjæl forlader dine fysiske hylstre i dine fysiske inkarnationer og drager tilbage til 
himmerige, afsted kommer det ofte smerte og sorg hos dine efterladte på jorden.  
 
Du ved det i dit indre, du har prøvet rejsen før, og set ned på dine efterladte på jorden, og set dem 
græde af sorg og smerte, råbe af vrede og fortvivlelse. 
 
For nu er du i dit fysiske liv, og kan se ud på universet himmellinje og se stjerner, sol og måne 
blinke tilbage til dig. 
 
Erindre du er ét med universets guddommelige livsprana med hver et åndedræt du foretager dig i 
din fysiske krop. 
 
Mærk livet blomstre i dig for hvert åndedræt du foretager dig. 
 
Du er i al evighed forenet med alle de sjæle du har mødt på din fysiske landevej i din nuværende 
som tidligere inkarnationer.  
 
Aldrig er I adskilt, altid er I forenet i ét med Sjælens Hjerterum, i ét med himmerigets sjæls 
frekvenser, der pulsere i dit hjerte i samklang med din sjæls kærlighed 
 
Du kære barn, glem aldrig at du er skønhed - kærlighed – liv og evighed, og har evighedens sjæls 
flamme i dit hjerte. 
 
Erindre blot for nu, du kære Hjertebarn, at du til hver en tid kan skabe sjælelig hjertekontakt ud i 
universet med dine kære, der har forladt jorden før dig. 
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Stop op for nu, og send Hjertebønnes kærligheds klang ud i universet: 
 
Går du rundt i livet med frygt, sorg og smerte i dit hjerte, og føler dig forladt af dine kære som er i 
himmerige. 
 
Send en hjertebøn eller to, og fortæl dine kære i himmeriger, at du har det godt, og ved at I er 
forenet i evighedens hjerte. 
 
Mærk herefter freden sænke sig i dit hjerte og krop. 
 
Thi i bønnes kraft, bor evighedens fredsdue, der flyver for dig op i himmerige og bringer bud til 
dine kære, der sender fredens hjertedue tilbage til dig, med kærlighed og fred. 
 
Evigheden er uendelig, hinsides hver en fysisk begrænsning. 
 
Evig er du kære Hjerte. 
 
Aldrig må du glemme, du kære Hjertebarn: 
 
At Evigheden er en grundessens af dig og hele universet. 
 
At evigheden er skabelse, fødsel, død og genopstandelse. 
 
Livet genopstår i sameksistens med natur og sjæl. 
 
Evig er du. 
 
Evig er du uden begrænsninger, når du sætter fokus på at Evighedens Hjerte er DIG, går du ud 
over dine fysiske begrænsninger. 
 
Erindre evighed er liv, glæde og kærlighed. 
 
Erindre evighed er jord og himmel. 
 
Evig er altings nærværd, jordisk som himmelsk. 
 
Erindre 
 
Evig er DU livets Sjæl og Hjerte klang på jord som i himlen. 
 
Gå du kære Hjerte, ud i livet, og vid i dig selv at Fredens Evighed er i Dig. 
 
Jeg takker for nu, vi mødes igen i al Evighed. 
 


