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Ifølge forfatteren Lorna Byrne består vi alle af ren kærlighed. De fleste af os, mener hun, har imidlertid lukket
kærligheden inde i os selv og lukker den ikke ud. Men den er der stadig. Vi kan holde kærligheden inde, men
vi kan ikke tilintetgøre den, og vi vil altid have mulighed for at sætte den fri, men vi må først lære at elske os

selv igen. For hvis vi ikke kan elske os selv, kan vi heller ikke elske hinanden.

I Kærlighed fra himlen beskriver Lorna Byrne kærligheden som den mægtigste kraft i verden, der kommer fra
vores sjæl og fra himlen.

Det er kærligheden, der bringer al glæden og lykken ind i vores liv. Og det er kærligheden, der er med til at
guide os i den rigtige retning og drive os fremad, uanset hvad der sker. Det er kærligheden, der gør livet værd
at leve. Alligevel har alt for mange af os fra barnsben lært at gøre os hårde og gemme kærligheden væk af
frygt for at blive sårede. Men hvis vi holder kærligheden tilbage, gør vi både os selv og verden mere

hjertekold, egoistisk og trist.

Kærlighed fra himlen handler om at lære at elske sig selv og andre og sprede kærligheden i verden. Bogen er
let læst og fuld af inspiration, øvelser og historier om kærlighed, og om hvordan englene altid er der for at

hjælpe.
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