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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som medium men är även förfat-
tare och föreläsare. Mitt andliga arbete är ett 
förkroppsligande/uttryck för Skaparen och 
Kristusenergin. De olika healingteknikerna lä-
ker både mentalt, emotionellt och fysiskt men 
även på cellnivå genom att omvandla vårt dna-
system,  vilket frigör oss från olika mönster 
som fi nns i det kollektiva medvetandet.

2. Varför valde du det? 
– Jag tror att det valde mig. Mitt tidigaste minne 
av min gåva är vid tre års ålder. Jag kunde 
”läsa av” människor och jag visste att jag hade 
levt tidigare. Senare i livet kunde jag se inuti 
människor och vad de upplevt inuti sin mors 
livmoder. Jag visades hur andra liv påverkar det 
här livet, hur man kan släppa banden med det 
livet och genom själsåterhämtning föra tillbaka 
saknade själsdelar till kroppen.

Genom min egen läkningsprocess har jag 
fått verktyg att hjälpa andra. Arbetet med dna 
kom efter att jag själv fi ck cancer. Jag började 

då gå inne i mina föräldrars/förfäders dna 
och frigjorde de känslomässiga programmen 
jag hade tagit på mig. När jag skulle opereras 
fanns inget spår av cancern kvar.

3. Vad ger det till andra?
– Healingen ger människor hopp, frihet och klar-
het att ta hälsosamma beslut. Relationer stärks 
och många gånger sker ett fysiskt helande som 
är otroligt. Människor lever mera i nuet för att 
kunna skapa och leva utifrån sina själars högsta 
syften. Självkänslan och förmågan att älska 
sig själv fördjupas. Genom min egen ”The Dark 
Night of the Soul” lärde jag mig att resa genom 
andra dimensioner för att kunna hjälpa andra att 
frigöra, älska och integrera med sin egen skugga. 
Många kallar mig för en galaktisk shaman. 

4. Lever du som du lär?
– Absolut! Hela mitt liv har med andlighet att 
göra. Skaparen och Anden är mina trofasta säll-
skap och vägledande ljus. När något i mitt liv är 
ur balans söker jag alltid efter det som fi nns inuti 
mig som skapar obalansen. När jag upptäcker 
och frigör den gamla känslomässiga storyn, 
skiftar hela erfarenheten tillbaka till kärlek och 
acceptans.

5. Vad säger du om healing?
–  Jag tror att vi har en överenskommelse att 
”sluta cirkeln” i vårt nuvarande liv. Därför har 
allt som skapar obalans i våra liv (mentalt, 
känslomässigt eller fysiskt) en karmisk koppling 
någon annanstans. Sjukdomar eller svårigheter 
är många gånger en gåva som väcker oss på ett 
andligt sätt. Kärlek, förlåtelse och tacksamhet är 
det som ger oss mest helande. Många sjukdomar 
kan läkas genom att frigöra låsta känslor.

6. Vilken behandlings- eller terapeu -
tisk metod betyder mest för dig? 
– Jag tror att det är eff ektivt att använda olika 
metoder. Jag har stor framgång med ”Past life-
Soul retrieval”. Den för tillbaka vårt ljus, kärlek, 
oskuld och hälsa till nuet. När våra egna hjärtan 
fylls av ren kärlek rensas kroppens blockeringar 
och vi frigörs från det kollektiva mönstret. 

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefi nnande i livet?
– Att ständigt vara i kontakt med Skaparen och 
vårt Högre Jag hjälper oss se allt det som våra 
dagliga liv ger oss från ett högre perspektiv. 
Att ändra våra tankar ändrar våra liv. Lika 
attraherar lika. Välj intentioner för det du vill ha 
i ditt liv och tacka för att det redan är en verklig-
het. Be för vägledning som aldrig upphör. Följ 
ditt hjärtas intuition. Det är ditt Högre Jag och 
Anden som vägleder dig. Älska dig själv!

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Min kontakt med Skaparen, mitt andliga 
healingarbete och väg i livet, att hjälpa andra 
med sina själars uppvaknande. Kärlek, mina 
barn och min familj. Att bli ett med ett högre 
medvetande för att kunna stödja vår vackra 
planet och alla varelser tillbaka till fred, kärlek 
och harmoni och enhet.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek är allt. Kärlek är den värme som håller 
vår själ levande. Kärlek livnär våra celler och 
ger dem livskraft. Kärlek är villkorslös accep-
tans för allas unika resa. Kärlek är vårt syfte i 
det här livet. Kärlek är!

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
–  Vad betyder mest för dig i ditt liv? Ställ denna 
fråga till dig själv dagligen och lägg märke till 
hur ditt medvetande förändras. 

”Hela mitt liv har med andlighet 
att göra”

Om Michelle
Namn: Michelle Phillips.
Familj: Tre barn och sex barnbarn.
Bor: Sedona, Arizona, USA.
Astrotecken: Dubbel Vattuman.
Min inspiratör: Anden-Kristus-energin, som 
alltid funnits hos mig och lärt mig mitt andliga 
arbete.
Gör jag helst: Umgås med familj och vänner 
med mycket kärlek och skratt. Tar långa promena-
der i naturen och lyssnar på musik. 
Bästa bok: ”The Creator Speaks” av Michelle 
Phillips.
Motto: Kärlek är svaret – vad än frågan må vara.
Hemlig talang: Min förmåga att kommuni-
cera med växter och naturen.
Aktuell med: Sverigebesök i mars.
Kontakt: michelleandspirit@hotmail.com, 
www.soulsawakening.net. Mer info på sid 28.


