frimodigt
med Zoë
Zoëland

”Jag inspirerar andra att hitta
storheten inom sig.”
1. Vad jobbar du med?

3. Vad ger det till andra?

– Jag arbetar med min ”egna” form av healing
(Nordic Light Healing), medial coaching och
kristallprogrammering. Jag föreläser och
har kurser i mitt koncept Be an Attractive
Magnet™ (som är ett kraftfullt sätt att arbeta
energimässigt med attraktionslagen), medial
utveckling (Zoë’s Mediala skola i den nya
tiden), Uppstigningen (Light Gatherings) och
Atlantean Crystal Technology™, det vill säga
det sätt jag arbetade med och programmerade
kristaller på Atlantis.

– Det stödjer andra i att gå bortom det de
trodde var omöjligt, att växa bortom sina
begränsningar. Mitt arbete inspirerar andra
människor i att hitta sin egen storhet inuti sig
själva. Vi är alla så enormt kraftfulla!

2. Varför valde du det?
– Det är min uppgift att dela med mig av
högfrekvent kärleksenergi som transformerar
mörker till ljus. Jag är här på jorden just nu för
att assistera andra människor i att genomgå
en så smidig uppstigning som det bara går, och
jag valde det för att jag har erfarenhet av det
sedan tidigare.

Om Zoë
Namn: Zoë.
Familj: Stor, varm och kärleksfull.
Bor: Öland.
Astrotecken: Lejon.
Min inspiratör: Jag inspireras av alla som
lever sin sanning.
Gör jag helst: Umgås med och känner den
gudomliga energin, kärleken, oavsett vad jag gör.
Bästa bok: ”Samtal med Gud” serien med
Neale Donald Walsch.
Motto: Det högsta bästa för alla.
Hemlig talang: Jag delar med mig av mina
talanger, så jag är inte så hemlig.
Aktuell med: 21-dagars healing, Zoë´s
Mediala skola, Kristallprogrammering enligt
tekniker från Atlantis, assistans i Uppstigningen
(Light Gatherings), DNA-aktiveringar, Nätverk
Ljusarbetare Sverige med mera.
Kontakt: www.zoeland.se. Mer info på sid 37.

4. Lever du som du lär?
– Jag lär mig genom att leva och att ständigt utvecklas, och sedan delar jag med mig av mina erfarenheter och kunskaper som jag har förankrat
i mig själv. Det känner jag är det mest autentiska
sättet att lära ut till andra, att själv ha genomgått
det som jag delar med mig av. Det föder även ett
hopp hos de människor jag möter, att det är möjligt att skapa stora förändringar i sitt liv.

5. Vad säger du om healing?
– Vår möjlighet att både ge och ta emot alltmer
kraftfull healing har ökat enormt de senaste
åren, i takt med att starkare energier blir mera
tillgängliga för oss. Läkning på alla nivåer är
möjlig – fysisk, emotionell, mental och själslig.
Förståelsen för att det är energin som är
mallen för den fysiska verkligheten och därmed
skapar materian, till exempel våra kroppar, är
avgörande. Genom att arbeta med och att göra om
den energimässiga mallen för den fysiska kroppen är läkning möjlig, eftersom den fysiska materian rättar sig efter energin. Man kan till exempel
vid ett benbrott skapa ett helt ben energimässigt
och sedan rättar sig det fysiska benet efter den
mallen. Energin är styrande i skapelsen.
Vi har alla en inneboende förmåga till självläkning. För att det ska kunna ske behöver vi ge
tillåtelse till läkningen och en tro på att det är
möjligt. Tillåtelsen ges genom att släppa in den
helande energin i kroppen, och för att den ska
kunna få ta plats helt och fullt behöver man älska
sig själv. Det är genom självkärleken som vi ger
vårt godkännande för kärlekskraften att få komma in i oss. En annan viktig nyckel till läkning är
att man förstått varför man ”drabbats” och också
lärt sig läxan. Så nummer ett för självläkning är
att hitta den ursprungliga orsaken till åkomman
eller sjukdomen, och lösa upp den knuten.
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6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?
– Total acceptans och att älska livet som det
är utan att döma, oavsett hur det ser ut. Att
bara andas igenom svårigheter och ge dessa en
massa kärlek, löser upp de svåraste knutarna.

7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Genom att följa livets puls av inandning och
utandning, aktivitet och vila, ge och ta emot,
mörker och ljus, glädje och sorg. Och genom
att ge ordentligt utrymme till alla delar av livet
– arbete, fritid, socialt umgänge, utveckling,
njutning etcetera.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Att vara sann emot mig själv och göra mina
livsuppgifter på bästa sätt.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärleken är den stora skapandekraften, det
gudomliga, som finns i allt och alla. Den är
enormt kraftfull och kan läka allt, om vi tilllåter den att få ta plats fullt ut i oss.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Varför är du här på planeten just nu och hur
kan du bidra på bästa sätt – till världen och till
dig själv?

