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Kære Sollys, jeg er Kwan Yin, jeg kommer til stede her og nu, og forener dig med 
Tilgivelsens Hjertelys. 
 
Sæt kærligt fokus på dit Hjerte, og mød dig selv i tilgivelsens Hjertefrekvens. 
 
Thi tilgivelse starter fra din Hjerte pol i dig selv. 
 
Livet er en række af hændelser og livs udfoldelser, hvor du kan opleve fastlåste situationer i 
samklang med andre mennesker og dig selv. 
 
Du kan opleve, at du på et givent tidspunkt i livet har brug for at tilgive andre mennesker – tilgive 
dig selv. 
 
Kærligt understøttet af din Sjæl, der til hver en tid understøtter dig i tilgivelsens Hjerte frekvens. 
 
Tilgivelse starter som en pol fra dig selv, ved at du vender polen indad, og ser på din egen andel i 
livet og kærligt tilgiver dig selv. 
 
Ved at starte tilgivelsens Hjertepol omkring dig selv, giver du plads til at tilgive dig selv, tilgive 
andre, tilgive livet omkring dig. 
 
Herefter vender du polen udad og se på hvordan du oplever andre menneskers andel i situationen 
hvor I sammen har oplevet fastlåst livs samvær. 
 

 Tilgiv fra Hjertet. 
 

 Tilgiv med Hjertet. 
 

 Thi dit Hjerte er tilgivelsens Hjertepol til andre og dig selv. 
 
Livet består af læringsfaser, hvor du i samværet med andre mennesker, lære at udforske livets 
facetter, udforske det menneskelige stof (tanker, følelser, handlinger). 
 
Livet består af læringsfaser, hvor du i samværet med dig selv, lære at udforske livets facetter, 
udforske det menneskelige stof (tanker, følelser, handlinger). 
 
Thi hver en livssituation bringer livserfaringer med sig, uagtet om du er alene eller sammen med et 
til flere mennesker. 
 
Start i dag tilgivelsens Hjerteproces… 
 
Jeg Kwan Yin, står klar til at løfte dig op og understøtte din i Tilgivelsens Hjerteproces. 
 
Jeg står klar til at hjælpe dig med at tranformere og heale hver en tanke, følelse og handling, som 
du kære Sollys belyser i dag i enhed med Tilgivelsens Hjerte frekvens. 
 
Erindrer du kære Sollys, at livet er livet i livet, når du frigør dig selv, frigør fortidens skygger, nuets 
skygger, er du med til at løfte dig selv spirituelt, løfte samværet med andre mennesker i dit liv, 
løfte fremtidens inkarnationer, løfte jorden og menneskeheden. 
 
Tilgivelse rækker ud i Universet energiplaner, rækker ud i menneskehedens kollektive bevidsthed. 
 
Tilgiv du kære Sollys fra Hjertes pol, og foren dig med FREDENS Hjerterum i dig selv i al evighed. 
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Spørg dig selv i dag… 
 
Hvilke fastlåste livssituationer oplever jeg der skal belyses i samklang med Tilgivelsens Hjerte? 
 
Noterer alle de fastlåste livssituationer der popper frem ned. 
 
Hvad er min andel i de fastlåste livssituationer? 
 
Noterer alt hvad der popper frem i dig ned. 
 
Hvad tænker du om dig selv? 
 
Hvilke følelser kommer der frem i dig? 
 
Noterer alt hvad der popper frem i dig ned. 
 
Hidkald Kwan Yin, og bed hende komme til stede og favne dig ind i Tilgivelsens Hjertelys, og giv 
slip på alt hvad du oplever, er din egen andel i de fastlåste livssituationer? 
 
Spørg dig selv i dag… 
 
Hvad oplever jeg er andre menneskers andel i de fastlåste livssituationer? 
 
Noterer alt hvad der popper frem i dig ned. 
 
Hvad tænker du om det andet menneske i dag? 
 
Hvilke følelser bringer det frem i dag, at tænke på det andet menneske i dag? 
 
Noterer alt hvad der popper frem i dig ned. 
 
Hidkald Kwan Yin, og bed hende komme til stede og favne dig ind i Tilgivelsens Hjertelys, og send 
Tilgivelsens Hjertelys ud til i verden. 
 
Gå med FRED kære Sollys ud i din hverdag, hvil i dig selv, hvil i dit Hjertelys, thi dit Hjerte er livet 
kompas hvorfra du kan skabe FRED i livets facetter. 
 
Jeg takker for nu, vi mødes i igen i al evighed. 
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