frimodigt
med Kondora Landby
Silverlake Smycken

”Jag hjälper människor att möta och
kommunicera med sin skyddsängel”
1. Vad jobbar du med?
– Jag är medial silverkonstnär och har sedan
snart tre år eget företag inom medialt silversmide. Arbetar även 40 procent som personlig
assistent, ett viktigt och jättekul arbete.

gjort: 29 januari 2014 registrerades företaget
Silverlake Smycken – Kondora Design och jag
sade upp mig från dåvarande jobbet på socialtjänsten. En magisk känsla, då jag var 58 år
och för nästan första gången lyssnade inåt.

2. Varför valde du det?

3. Vad ger det till andra?

– Jag valde inte, det var andevärlden som gjorde
det fantastiska valet åt mig. År 2007 fick jag en
utmattningsdepression och var sjukskriven i
8 månader. Där och då började min andlighet
och min medialitet spira. När jag 2010 gick en
medial utbildning för att få hjälp från andevärlden med att fortsätta skriva barnböcker,
kom ett ”gäng” andar från USA och meddelade
att de skulle hjälpa mig med silversmide. De
såg till att jag träffade rätt personer och öppnade verkligen upp för mitt nyvunna intresse.
Jag gick några kvällskurser i silversmide och
sedan tog jag det största kliv jag någonsin

– En tro och ett hopp om att det går att totalt
förändra sitt liv oavsett ålder. Jag är också
oändligt tacksam över att kunna hjälpa människor att möta sin skyddsängel och lära dem
att etablera en tvåvägskommunikation med
sin ängel. Jag har fått så mycket fantastisk
feedback från kunder om vad som hänt i deras
liv sedan de fått en djup kontakt med sin
skyddsängel. Jag gör också gudinne-kanaliseringar till kvinnor, samt tillverkar smycken av
den bild som mitt andeteam visar. Det är ett
kanaliserat kraftsmycke med kvinnans egen
positiva energi och urkraft som finns med i
själen sedan ett eller flera tidigare liv.

Om Kondora
Namn: Kondora Landby.
Familj: En glad singel.
Bor: Borlänge, Dalarna.
Astrotecken: Lejonkvinna.
Mina inspiratörer: Ande- och änglavärlden, astrologen och drömterapeuten Agneta
Oreheim, samt människor som vågar lyssna
inåt och följa sina hjärtan.
Gör jag helst: Skrattar ofta och mycket.
Bästa bok: ”Munken som sålde sin Ferrari”
av Robin Sharma.
Motto: ”Always look at the bright side of life”
och gärna med sång som förstärker känslan.
Hemlig talang: Armbrytning, men är kreativ
inom mycket.
Aktuell med: Kanaliserade silversmycken
från ande- och änglavärlden.
Kontakt: info@kondoradesign.com,
076-223 25 37. Mer info på sid 18.

4. Lever du som du lär?
– Ja, det tycker jag. Andlighet och medialitet
är numera ett sätt för mig att leva. Jag ser små
mirakler i livet varje dag, som blir stora i mitt
hjärta. Jag har en varm förståelse för att jag gått
igenom många svåra år i mitt liv, vilket i sin tur
gör att jag befinner mig där jag är i livet och jag
är verkligen tacksam för allt som hänt mig. Det
är viktigt att jobba med sig själv på djupet och
inte tro att man är klar. Jag tror som astrologen
och föreläsaren Agneta Oreheim säger: ”Vi
behöver jobba med våra skuggsidor, för att nå
det inre ljuset inom oss själva. Det blir en väg
till ännu mer kraft.” Psykologen Carl Ljung sa:
”Man blir inte upplyst genom att föreställa sig
figurer av ljus – utan att medvetandegöra mörkret.” Exakt däri ligger min sanning.

5. Vad säger du om healing?
– Healing är en fantastisk positiv universell
energi, som går till allt och alla. Våra förmågor
är oändliga när vi jobbar i ljusets kraft.

Free • nr 6

|7|

november–december • 2016

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?
– Alla ayurvediska behandlingar, som är individuellt anpassade. Har också en stark förkärlek
till Helmetoden.

7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Jag har upplevt en stark utmattningsdepression och vet så väl att balans mellan arbete och
avslappning är enormt viktigt. Jag har gjort
omstruktureringar i livet, för att få det att kännas gott i hjärtat. Allt detta uppblandat med
ett positivt seende och en stor tacksamhet är
mitt recept.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Att leva i sanning med mig själv. Utmana
rädslor som oftast är illusioner. Se livet med
hjärtats ögon och se bortom det som händer i
världen.

9. Vad är kärlek för dig?
– Allt. Att leva i kärlek istället för rädsla är en
magisk befrielse utifrån hjärtat.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Hur skulle det kännas att våga göra exakt det
du vill i livet?

