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1. Vad jobbar du med?
– Genom Eleonor Productions AB producerar jag event och kurser för världskända
lärare som dr Masaru Emoto och Doreen
Virtue, samt flera av den nya tidens lärare.
Inom Eternia arbetar jag med healing,
regressioner och vägledning med mera.
Som lemurian healing och ascension-lärare
vid Diana Cooper School, samt lärare i altlantean healing för Birkan Tore, ger jag
föreläsningar och utbildningar inom detta
och mycket annat, på olika platser i Sverige.

2. Varför valde du det?
– Jag har alltid ställt mig existentiella frågor
och sett andra dimensioner, vilket ledde till
min första utbildning som healer för snart
femton år sedan. Efter många års sjukskrivning på grund av utmattningssymtom,
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depression och panikångest, fick jag min
aha-upplevelse och insåg att jag styrde mina
egna tankar, inte tvärtom. Detta gjorde att
jag på ett medvetet plan började bjuda in de
energier jag ville ha i mitt liv, och skapade
det så som jag ville leva det. När jag förstod
att majoriteten av mänskligheten har samma
förutsättningar, en fri vilja och en fri tanke,
så ville jag lära andra att må lika bra som jag
gjorde, och på den vägen är det. Att dessutom
kunna lära ut om änglar är en ynnest i sig,
som bara det skapar mirakel i våra liv!

”Aha-upplevelsen
var att jag insåg
att jag styr mina
egna tankar och
inte tvärtom.”

nå ett helande genom att hitta ursprunget
till obalansen, och inte bara behandla hur
det manifesterats i den fysiska kroppen.

6. Och om egenvård?
– Alla människor använder sig av healing,
medvetet eller omedvetet. Om ditt barn har
ont lägger du handen på det ömmande stället,
eller pussar och ger kärlek. Det är precis så
enkelt det är, att lära sig att lita på sin egen
intuition om vad som är bra för oss. Detta kan
man träna på under något så vanligt som när
vi handlar mat och då vi kan fråga oss själva:
Vad mår jag bra av att äta? Naturligtvis går
detta att förstärka och lära sig mer om, men
det är en bra utgångspunkt att börja träna.

7. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan just nu?
– Vi är alla skapare av vår egen verklighet.
Det personliga ansvaret i vårt mående är
något som kan skrämma människor, men
förbättrar vårt liv i slutänden.

3. Vad ger det till andra?

8. Vad är viktigt för dig?

– Min önskan är att entusiasmera mina elever att förstå sin egen storhet och styrka, så
att de kan förbättra sina liv med enkla och
effektiva verktyg. Jag brukar säga, att om du
så bara lärt dig att sätta skydd kring dina
energier, så har du förändrat hela ditt liv.

– Att förvalta det arv jag bär med mig i form
av kunskap från många livstider, som jag
använder för att vägleda människor in i den
nya tiden, och att alltid välja kärlek.

4. Lever du som du lär?
– Jag lever från hjärtat och gör mitt bästa för
att vara så sann som möjligt i mitt Jag. Allt vi
ser är endast speglingar av det vi själva bär
på, vilket vi kan välja att utvecklas av.

5. Vad säger du om alternativ
medicin?
– Jag söker efter ett samarbete mellan alternativ medicin och den traditionella vården.
Det ena ska inte behöva utesluta det andra.
Båda är bra komplement till varandra för att
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9. Vad är kärlek för dig?
– Det totala enhetsmedvetandet som egentligen inte har med en parrelation att göra. Kärleken till ett barn är en sådan känsla vi kan
känna, utan att behöva tänka andligt.

10. Vilken fråga önskar du helst
att Frees läsare bör ställa sig?
– Vem är jag, och varför kom just jag hit för att
göra världen till en bättre plats? ”Pay-it-forward” är ett fint exempel på hur vi kan leva
våra liv, där vi börjar genom att hjälpa en person på det sätt vi kan, så att den i sin tur kan
hjälpa någon annan när den får möjlighet.

