frimodigt
med Mikael Säflund
Consciousness Technologies AB

”Vi transformerar och helar
genom att välja medvetenhet”
1. Vad jobbar du med?

3. Vad ger det till andra?

– Jag arbetar med att föreläsa i kvantfysik och
lära ut omedelbar transformation samt att
tillsammans med min fru Caroline Nordman
ge utbildningar i omedelbar transformation
runtom i Sverige och Norden.

– Det gör att människor omedelbart tar makten
över sina egna liv. Vi är inte offer längre och
kan omedelbart förändra vår hälsa och till
och med vår biologi genom att förändra vår
perception. Det är provocerande enkelt och det
fungerar verkligen på riktigt!

2. Varför valde du det?
– Jag har alltid älskat att utforska människans
potential på olika sätt. Jag visste redan som
barn att den verklighet vi blir lärda att se inte
är verkligheten! Jag kunde själv göra saker som
att till exempel omedelbart transformera mig
själv och andra barn när vi hade gjort illa oss.
Vuxna sa att det inte gick, och vuxna skulle
man ju tro på, men för ungefär tio år sedan
upptäckte jag återigen förmågan att omedelbart transformera.

Om Mikael
Namn: Mikael Säflund.
Familj: Bor med sonen Sam, är gift särbo med
Caroline Nordman.
Bor: Bromma.
Astrotecken: Lejon.

Mina inspiratörer: Gregg Braden, Lynne
McTaggart, Bruce Lipton, Tom Campbell med
flera.
Gör jag helst: Föreläsningar och kurser i
kvantfysik och transformation.
Bästa bok: ”The Divine Matrix” av Gregg
Braden.
Motto: Alla människor bär på oändlig potential.
Hemlig talang: Jag kan få moln att ”dunsta”!
(Du kan också …)
Aktuell med: Föreläsningar och kurser i
transformation runt om i Sverige samt i Norge
och Danmark. Samt en bok om ”den nya
tiden”, kvantfysik och transformation.
Kontakt: www.instanttransformation.se
073-939 80 38. Mer info på sid 29.
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4. Lever du som du lär?
– Inte alltid! Eller också gör jag det eftersom
jag ser att det är viktigt att varje människa
lever sin egen unika potential. Ärligt talat så
ser jag inte att jag kommer att bli ”färdig” eller
”perfekt”, jag är heller inte intresserad av det.
Min övertygelse är att ju fler utmaningar jag
möter och ”löser” ju större bidrag ger jag till
helheten. Så varför försöka att komma undan
utveckling och evolution? Jag lever som jag lär
i det stora hela i livet men i vissa situationer
visar sig någon gammal rädsla och då händer
det att jag inte lyckas ”walk the talk”. Men
löser jag det så bidrar jag ju ännu mer!

5. Vad säger du om healing?
– Vi är ljusvarelser, vi är byggda av fotoner och
vi är medvetenhet. Atomen är 99.9 % rymd,
hur kan vi då vara fysiska? Hur kan vi då sätta
all tilltro till det kemiska, fysiska synsättet på
människan? Och till mediciner med allt vad det
kan innebära.
För mig är healing att i fokuserad närvaro
observera ”tillstånd” som ofta hålls på plats av
emotionella och mentala orsaker. Dessa tillstånd
löser upp sig om vi är villiga att se och släppa
taget om det emotionella och mentala. Vi transformerar och helar genom att välja medvetenhet.

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?
– Det som betyder mest för mig är applicerad
kvantfysik (omedelbar transformation) som
skapar sekundsnabba förändringar i människors fysiska, emotionella och mentala tillstånd. Det är helt otroligt roligt och fantastiskt
att kunna göra detta.
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7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Nummer ett är att se till att ha roligt i livet. Att
följa sin inre GPS och lita på att den alltid leder
rätt. Och att söka medvetenhet – inte genom att
få svar utan genom att ställa rätt frågor.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Just nu är det att förmedla information om
att vi människor har oanade resurser inom
oss som är färdiga att tas i bruk och som kan
förändra allt. Att alla kan.

9. Vad är kärlek för dig?
– Att välja sanningen. Att lära sig att respektera sig själv på ett djupare plan och ta emot
den enorma kärlek som ”fältet” och universum
ständigt ger oss. Universum älskar oss, det är
bara vi själva som inte älskar oss.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Hur skulle ditt liv kunna vara om du blev
100 % medveten om att allt du observerar
förändras bara genom att du tittar på det? Att
du påverkar allt på alla plan – alltid. Att du
till exempel på 0,7 sekunder kan förändra ett
smärttillstånd i din kropp?
Om det vore sant, vem skulle du vara då? Det
är bevisat sant! (Forskat och klart.)

