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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag arbetar med auratransformation och är 
ansvarig för utbildning av auraförmedlare i 
Sverige och Danmark. Jag reser runt och håller 
föredrag samt ger behandlingar.

2. Varför valde du det? 
– Min yngsta son ville man inom vården klassa 
som autist och jag beslutade mig för att söka 
efter svar. Vid denna tidpunkt hade jag ett 
extremt sömnbehov, men hur mycket jag än 
sov var jag ändå konstant trött och hade ingen 
energi. När jag hörde talas om indigobarn var 
det som om något klickade till och jag förstod 
att ordet och innebörden var oerhört viktig. Jag 
fann auratransformation och fi ck en behand-
ling. Några veckor senare hade mitt extrema 
sömnbehov sjunkit och många saker började 
ändra sig. För mig har förändringen både hos 
mig och för min familj gjort att jag idag lever, 
istället för att som tidigare försöka överleva en 
dag i taget … 

3. Vad ger det till andra?
– Nästan alla behandlingsformer arbetar för att 
hjälpa själen. Auratransformation bygger på 
att själsenergin snart är ett avslutat kapitel på 
jorden. När man har en själsaura har man ingen 
fysisk kontakt med sin ande (sitt högre jag, det 
som många kallar för själen). Via en auratrans-
formation kan man få anden i direkt kontakt 
med kroppen, så som de barnen som föds nu 
naturligt har, då får man hela tiden svar inifrån 
och kommer i djup kontakt med sig själv. 

Anden är en del av oss och den fysiska 
kroppen en annan. Genom att sammanföra de 
två permanent får man otroliga resultat. När 
kroppen äntligen kan ladda märker många som 
till exempel tidigare varit utbrända en kraftigt 
höjd energi. Kroppen kan läka mycket själv 
under rätt förutsättningar. När man får svaren 
inifrån och själv kan ”ladda upp” sitt system 
behöver man mindre hjälp från andra.

4. Lever du som du lär?
– Jag arbetar och samarbetar med väldigt med-
vetna människor. Om man inte är sann mot sig 
själv syns det tydligt. Jag blir dessutom sjuk 
om jag går mot mig själv.

5. Vad säger du om healing?
– Min personliga sanning är att ljusenergin har 
gjort sitt på Jorden. Nu behöver vi balans. Krop-
pen är egentligen vårt mörker (vår kompakta 
och jordiska del) och anden är ljuset. Om vi 

fortsätter att enbart söka ljuset kommer våra 
kroppar oundvikligen att bli ”upplysta” och 
sjuka. Kroppen behöver lika mycket mörker 
som ljus. Dag och natt. Vila och aktivitet. Yin 
och yang och så vidare. Enda skälet till att det 
har arbetats så intensivt med ljus har varit att 
det är ett mycket snabbt sätt att upplösa själs-
auran. Men när det är gjort behöver kroppen en 
ny fungerande aura för att må bra och kunna 
ladda och behålla energi.  

6. Vilken behandlings- eller 
terapeutisk metod betyder mest 
för dig?
– Auratransformation har varit den metod som 
gett mig bestående förändring där jag inte 
varje dag behöver lägga timmar på att må bra, 
utan kan börja leva och vara i nuet.

7. Vad kan man göra för att få
 balans och välbefi nnande i livet? 
– För mig började det med auratransformatio-
nen. När jag började få balans mellan ljus och 
mörker och kunde hålla kvar min egen energi, 
utan att den hela tiden både frivilligt och ofri-
villigt, medvetet och omedvetet blev blandad 
med andra människors energier. 

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Det viktigaste i livet är balans. Balans mellan 
manligt och kvinnligt, balans mellan inåtage-
rande och utåtagerande, balans mellan ljus och 
mörker och så vidare.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek är allt, det är livet självt och den fi nns 
verkligen överallt. 

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Vem och vad styr ditt liv? Är du säker på att 
alla känslor du känner verkligen är dina egna 
eller tar du in mycket från din omgivning?

”Får anden i direkt kontakt 
med kroppen”

Om Therese
Namn: Therese Lindberg.
Familj: Ja.
Bor: Skegrie, Skåne.
Astrotecken: Kräfta.
Min inspiratör: Min omgivning inspirerar 
mig varje dag!
Gör jag helst: Inspirerar och lyfter människor 
som verkligen vill ha förändring i sitt liv!
Bästa bok: ”Andedualitet – den nya tidens 
förhållande” av Anni och Carsten Sennov.
Motto: ”Vi förändrar världen genom att för-
ändra oss själva!”
Aktuell med: Nya fi lmer på youtube om 
auratransformation.
Kontakt: thereselindberg.com, 
info@thereselindberg.com. Mer info på sid 8.


