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fri
modigt
med Vidya Lindberg
Unity for all

1. Vad jobbar du med?

3. Vad ger det till andra?

– Jag arbetar i mitt företag Unity med att
utbilda i hypnos-hypnosyntes. Jag guidar
människor till medvetenhet och läkning
med hjälp av hypnosyntes, samt att jag
arbetar som konsult.

– Frihet hoppas jag. Frihet från kamp, frihet
att vara mer sig själv och leva utan att vara
styrd av rädslor, blockeringar och programmeringar.

4. Lever du som du lär?
2. Varför valde du det?
– Jag har ingen upplevelse av att jag har
valt, allt har fallit på plats. Det är min väg i
det här livet, att bistå människor i deras
utveckling, öka medvetenheten och kunskapen om hur vi fungerar, att guida till förändring och läkning. Att bistå andra på
olika sätt har funnits med som drivkraft så
länge jag kan minnas, det är så det ska
vara.

Om Vidya
Namn: Vidya Lindberg.
Familj: Två vuxna barn i det fysiska.
Bor: Stockholm.
Astrotecken: Vädur.
Min inspiratör: Min själs syfte med att
finnas här på jorden och möten med
andra själar.
Gör jag helst: Guidar andra hem till sig
själva.
Bästa bok: Det finns många bästa.
Senast bästa: ”Tro, dogmer och biologi”
av Bruce Lipton och Gregg Bradens senaste
böcker: ”Den gudomliga matrisen” och
”Övertygelsens kraft”.
Motto: Det ordnar sig alltid!
Hemlig talang: Jag hoppas det, jag har
köpt en kamera.
Aktuell med: Hypnosutbildning som
inkluderar kunskapen om människan
som frekvensvarelse och hur man arbetar
med känslomässig läkning utifrån det
perspektivet.
Kontakt: www.unityforall.se

– Jag använder metoderna jag lär ut och
använder på andra för att göra mig själv fri.
Steg för steg kommer jag närmare hem till
mig själv och för varje steg kan jag guida
andra ytterligare en bit.

”När vi inser att
vi består av
vibrationer,
så kan vi också
hjälpa oss själva
och andra.”
5. Vad säger du om alternativ
medicin?
– Tyvärr så verkar allt som inte platsar i
skolmedicinen falla under alternativ medicin. Med alla metoder och behandlingar
som finns och kommer hela tiden är det förståeligt att det råder skepsis.
Det finns många duktiga, välutbildade och
seriösa utövare av alternativ medicin. Vi
behöver alternativmedicinen minst lika
mycket som skolmedicinen. Det är viktigt
med seriösa utövare för förtroendet för den
alternativa medicinen.
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6. Och om egenvård?
– Egenvård är viktigt oavsett om vi behöver
ta hjälp från andra emellanåt. Vi behöver bli
mer medvetna och kunniga om hur mycket
det finns som vi kan göra för att ta hand om
och hjälpa oss själva.

7. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan just nu?
– Att öka kunskapen om hur vi fungerar, att
vi är energi- och frekvensvarelser. När vi
verkligen förstår och inser att vi består av
vibrationer så kan vi också hjälpa oss själva
och andra på ett helt nytt sätt. Vi kan också
möta andra och stå kvar i vår egen kraft
oavsett vad som pågår runtomkring oss.

8. Vad är viktigt för dig?
– Att leva från hjärtat, att vara sann och att
sprida kunskap om det jag vet fungerar för
att läka kropp och själ, guida andra till frihet från det som hindrar livsglädje, energi
och kontakten med vårt sanna själv. Lära
mig nya saker för att kunna bistå och lära
vidare.

9. Vad är kärlek för dig?
– Essensen i allt. Villkorslös.

10. Vilken fråga önskar du helst
att Frees läsare bör ställa sig?
– Vad händer om jag betraktar mina känslor
som frekvenser i mitt nervsystem, när de
triggas (sätts igång), utan att döma eller
värdera dem, bara är stilla och tillåter? När
de får tillåtelse, utan din inblandning, så
kan de försvinna.
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