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1. Vad jobbar du med?
Jag arbetar som medium och fokuserar på
personlig utveckling. Jag skriver andligt
kanaliserade böcker på samma tema till-
sammans med min man. Vi håller föredrag
ibland och när jag hinner målar jag tavlor. 

2. Varför valde du det?
Att skriva böcker kom som en uppmaning
från andevärlden för tio år sedan. Författan -
det har blivit en del av en livsupp gift som
engagerar mig djupt. Det har medfört att
många vill anlita mig som medium. Jag är
utbildad sjuksköterska men inte längre
verksam inom det yrket.

3. Vad ger det till andra?
Intoningar ger självkännedom som hjälper
oss att lösa upp blockeringar. I våra böcker
skriver vi om själens odödlighet och om

hur andlig kunskap kan ge oss tröst och
kärlek. Andra förstår då att vi inte är
ensamma utan guidade genom våra liv och
att vi får den hjälp vi ödmjukt ber om.

4. Lever du som du lär?
Jag ser mig själv som en lärljunge inför
andevärldens visa råd. Allt som kommer via
min andliga kanal lär jag mig själv av. Jag
försöker följa råden. De har också hjälpt
mig så oerhört mycket när det gäller att för-
stå min yngsta dotters autism. Viktigast är
att leva i nuet och att meditera ännu mer
för att fördjupa min medialitet. 

5. Vad säger du om alternativ
medicin?
Jag ser det som ett komplement till vanlig
sjukvård som i längden förhindrar att vi blir
riktigt sjuka. Kan vi förstå hur vi fungerar
på ett andligt energiplan så kan alternativ
medicin fungera där vanlig medicin går bet.
En översikt från Forsk ningsrådet för
Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) samt
Karolinska institutet visar dock att alterna-
tiva metoder verkligen fungerar.

6. Och om egenvård?
Min egenvård är att stanna tiden. Jag tar
ofta små pauser och upplever att själen
”tankas på” med kraft. När jag målar upp-
lever jag samma fenomen. Att uppleva
naturens under och att meditera i trädgår-
den är Guds gåva till oss. Jag spelar också
tennis för att hålla kroppen i form.

7. Och om new age?
Ordet ger en negativ klang åt en rörelse
som ändå är till för att hjälpa oss att ta eget
ansvar för vår utveckling. New age står för
ett fritt sökande men det blir ibland för
mycket fokus på föremål när det egentligen
är inre visdom som är det viktiga. 

8. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan just nu?
Miljöfrågan – andevärlden berättade om
naturkatastrofer tidigt i vårt författarskap. I
flera seanser under 1997, som vi sedan berät-
tade om i boken ”Själars samband”, fram-
kom denna allvarliga hotbild som vi först nu
förstår att hantera. Alla har ansvar för mil-
jön.

9. Vad är viktigt för dig?
Att vi återser våra kära i himlen, för det
finns ingen död. Att få följa vår autistiska
dotters utveckling och att hjälpa henne. Det
är också viktigt att vi visar vår medkänsla
och delar med oss till de mest utsatta när vi
lever våra liv på jorden. Man kan engagera
sig på många sätt, och jag tänker speciellt
på de handikappade barnen i Östeuropa
som inte får den hjälp de behöver.

10. Vad är kärlek för dig?
Ett samhälle som enbart bygger på logik
kan inte existera. Kärleken behövs för att
vi skall överleva. Den för vår utveckling
framåt och är drivkraften i våra liv. Den
kärlek jag ger till andra kommer alltid till-
baka till mig själv i någon form. Men kär-
leken utmanar oss också allra mest. Det
gäller att släppa rädslor om man skall
våga tycka om någon på djupet.
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Namn: Marie-Louise Hahn
Familj: Gift med Robert, 3 döttrar:
Magdalena 19, Martina 18 och Maria 12 år.
Katten Baloo 4 år.
Bor: Villa i Tullinge söder om Stockholm.
Astrotecken: Vädur.
Min guru: Franciskus av Assisi. Modig man
som levde i sann övertygelse.
Gör jag helst: Målar tavlor. Umgås med
familjen.
Motto: ”Lär dig något nytt varje dag.
Utforska det okända!”
Bästa bok: Gunilla Gerlands bok ”En riktig
människa”. Beskriver klarsynt och själupplevt
handi kappen autism och Aspbergers syndrom.
Boken visar människors oförmåga att förstå
dessa funktionsstörningar.
Aktuell med: Ny bok ”Gudomlig väg”
(Energica Förlag) – den bästa vi skrivit!.
Kontakt: www.hahn.au.nu

Jag är en 
lärljunge inför
andevärldens

visa råd.
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