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Du kære barn, jeg er ærkeenglen Michael, velkommen hjem 

Giv i kærlighed slip på din fortid. 

Ræk din hånd ud, og modtag fremtidens Hjerte. 

Ræk din hånd ud, og tag min hånd i din. 

Kom lad os sammen vandre hen af Den Gyldne Hjertesti. 

Fortiden er en del af dig, hvormed du har opnåede livserfaringer og opbyggede et verdenssyn 

på hvorledes din verden er skabt, og således er du er i aktion med livets omdrejnings 

punkter. 

Fortiden er dig, nuet er i dag, fremtiden er nuets brobygger i dig. 

Idet du begynder at acceptere fortiden, og udviser taknemmelighed for hver livserfaring livet 

har bragt dig, højner du din energi ind i Hjertes centrum af dig selv. 

Tal med Renhedens Hjerte og skab hermed Taknemmelighedens Hjerteport 

Hidkald mig ærkeenglen Michael hver dag i den kommende tid, bed mig understøtte din vej i 

nuet, bed mig med ord fra dit hjertes indre genklang med din sjæl, hjælpe dig med at 

understøtte dig til at skabe dyb taknemmelighed til livet. 

Erindre du kære, ord har æterisk drivkraft, der kan skabe samklang eller henstand. 

Med ord kan du skabe glæde, med ord kan du skabe sorg, med ord kan du skabe kærlighed, 

med ord kan du skabe begrænsninger, med kan du skabe taknemmelighedens vingesus. 

Tal med renhedens hjerte i hvert taknemmeligheds ord du formulerer, hermed forstærker du 

dit samarbejde med universets overflodsberigende viberationer. 

 Thi livet er en del af din udvikling på jorden som i himmerige. 

 Thi Livet er DIG, i alle livets facetter. 

 Ord der klinger fra sjælens Hjerte, er din port til universet. 

 Tal med Hjertes renhed. 

 Træd ud af dit egos skygger. 

 Åben dit Hjerte op med Hjertebønnes ord. 

 ”Jeg er renhedens Hjerte” 

 Mærk dit Hjerte åbne sig til din sjæls kærlighed i dig selv. 
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Se på fortiden, se på nuet 

 Erindre du kære, gennem dagen møder fortid og nutid hinanden i livets aksler. 

 Se – lyt – mærk fortidens vingesus møde nuet. 

 Giv slip i taknemmelighed på alt hvad der har været, erindre fortiden er din erfarings 

portal til nuet i fremtiden. 
 

 Nær din krop med kærlighed. 

 Nær fortiden i taksigelse og kærlighed 

 Giv kærligt slip på fortidens skygger med taknemmelighedens Hjerteklang. 

Se på dagen i dag 

 Lyt opmærksomt ind i dit Hjerte gennem dagen. 

 Læg kærligt mærke til livet i og omkring dig. 

 Anvend i aftenstund tid med dig selv. 

 Mærk livet i dig selv. 

 Mærk dagen der har været. 

Spørg ind i dit Hjerte 

 Hvor i dagens møder, mødte jeg fortiden i nuet? 

 Hvor i dagens møder, mødte jeg taknemmelighed til livet? 

 Notere blot svarene ned, eller gem svarende i dit Hjerte. 

Thi taknemmelighed er en healende kraft, og skaber en Hjerte essens af dig selv. 

Giv slip på fortiden her og nu i ét med taknemmelighedens healende cirkel af dig selv. 

Gå med Guds fred i dit Hjerte ud i livet. 

Byg din fremtid op med Hjerteklang og empati til livets uendeligheder. 

.......Livet er nuet i dig selv……. 

……….….Jeg takker for nu, du kære Hjertebarn, vi mødes igen i al evighed………… 

 

Du finder flere kanaliseringer og Hjertemagiske tips til hverdagen på Lotus Akademiet Blog 

www.lotus-akademiet.dk 

http://www.lotus-akademiet.dk/

