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frimodigt
med Vendela Cederholm
Scandinavian Academy for Inner Potential AB

”Healing kan ges till
varandra med ett ögonkast”
1. Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som medium med seanser i större
och mindre grupper. För det mesta är det föreningar eller andra sammanslutningar som bjuder in mig till olika platser.
– Jag startade en mediumutbildning 2005 som
numera är Scandinavian Academy for Inner
Potential AB. Vi har märkt att det finns ett stort
behov av duktiga medier och det är fler och fler
som vill satsa på en ordentlig utbildning hos oss.
Mediumutbildningen är både teoretisk och praktisk, den är upplagd så att man kan arbeta vid
sidan av och man får räkna med att det tar minst
två år innan man är klar. För den som är intresserad av att möta våra blivande medier finns det
flera olika tillfällen att komma till skolan och
vara med på en övningsseans eller få en egen tid
med våra mediumkandidater. När det är storseans går behållningen till välgörande ändamål
som till exempel Röda Korset eller Rädda Barnen.
– Det är så många som frågar efter bra medial rådgivning men som inte vet vart de ska

vända sig. Många som har hört av sig vill att
jag ska rekommendera någon och då känns det
bra att kunna rekommendera medier som är
utbildade hos oss. För en del kan det vara långt
och besvärligt att resa för att få ett personligt
möte med ett medium, så jag startade Vendelas
Telefonbyrå, där vi tar emot per telefon.

Namn: Vendela Cederholm.
Familj: Man, tre barn och sex barnbarn.
Bor: Strängnäs.
Astrotecken: Skorpion.
Min inspiratör: Martin Lönnebo, Dalai Lama.
Gör jag helst: Arbetar och umgås med familjen.
Bästa bok: En kul bok är ”Hundraåringen
som klev ut genom fönstret.” Den handlar om
många platser som är välkända för mig som
Malmköping och Byringe station. Dessutom har
jag faktiskt varit i Sanur på bröllopsresa.
Motto: Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något.
Hemlig talang: Tror inte att den är så hemlig.
Aktuell med: Tv-programmet ”Det okända”
på Sjuan.
Kontakt: kontakt@vendelacederholm.se

– Jag brukar inte tala om hur andra ska leva.
Jag har fullt upp med att leva själv.

5. Vad säger du om healing?
– Det är underbart! Healing är också en form
av mediumskap, den som är healer förmedlar
en läkande och vitaliserande energi som inte
kommer från henne/honom själv. I vår vardag
kan vi förmedla healing till varandra med ett
ögonkast, ett leende eller en kram. Vi gör det
omedvetet för det mesta men om det sker medvetet tror jag det kan bli både starkare och
mera kraftfullt.

6. Vilken behandlings- eller
terapeutisk metod betyder mest
för dig?
2. Varför valde du det?

Om Vendela

4. Lever du som du lär?

– Det är väl närmast ett kall. Jag hade inte
tänkt mig att byta yrke, jag trivdes så bra som
speciallärare. Det var heller inget lätt beslut
att ta för mig. På den tiden, i mitten av 1990talet, var det inte många som kände till något
om mediumskap och det betraktades som
något väldigt konstigt och annorlunda. Det
finns fortfarande kvar fördomar och okunskap
men det har skett en stor förändring till det
bättre på senare tid.
– Vartefter fler och fler ville ha min hjälp blev
det omöjligt för mig att hinna med alla på fritiden och jag tog, det för mig både modiga och
svåra beslutet att följa det som jag fortfarande
uppfattar som ett kall. Att mina barn hade flyttat hemifrån och kunde klara sig själva bidrog
till att jag kunde klara det rent ekonomiskt.

3. Vad ger det till andra?
– Jag hoppas att jag kan förmedla hopp, glädje
och kärlek från andra sidan till mina medmänniskor.
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– Jag använder gärna en kombination av alternativa och traditionella behandlingsmetoder.

7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Äta, sova och arbeta i lagom mängd. Bejaka
sin andlighet och ta vara på alla glädjeämnen i
livet. Kom ihåg att evigheten är här redan nu.

8. Vad är viktigast i livet för dig?
– Familjen och arbetet.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärleken är den kraft som övervinner allt,
till och med döden.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Fundera över ditt syfte med dina handlingar.
Vad är sanning för mig? Har jag hela sanningen? Hur ser jag på andras sanningar? Hur kan
jag bidra till att kommande generationer kan
leva i fred och välstånd?

