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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Förutom att vara livslärare vid min egen 
skola, där jag utbildar allt från multidimen-
sionella medium till djurkommunikatörer och 
healers, så arbetar jag främst som medicinskt 
medium. Dessutom är jag aktiv i LifeRadio/
TV som är den nya kanalen som sänder från 
hjärtat, och där man kan lära sig det mesta 
om livet. Jag har även ett stort engagemang i 
Medvetna Trossamfundet där jag är grundare 
och ordförande. I höst kommer vi att utbilda 
Anunas i trossamfundet, och de blir något av 
den nya tidens prästerskap – fast inte präster, 
utan just Anunas.

2. Varför valde du det? 
– För mig handlar det om att lära människor 
om livet och att de ska förstå sin egen kraft 
och styrka – men även lära sig att hantera sina 
energier för optimal hälsa och välmående. 

Något som tagit mig hela livet att lära mig, då 
jag själv varit medial sedan barnsben. 

Medvetna Trossamfundet är ett av mina 
hjärtebarn nu, då det handlar om att väva in 
min tro om livet och andlighet tillsammans 
med kunskapen om den nya generationens 
barn och deras egenskaper samt behov. I 
Sverige har vi religionsfrihet, och det är även 
något som står med i FN:s stadgar. På detta 
sätt säkrar vi de högkänsliga barnens framtid 
genom att kunna ge dem ett giftfritt liv då vi 
nu kan få igenom ekologisk kost i skolorna 
utifrån ett religionsperspektiv t ex, eftersom 
det är A och O för deras hälsa och frekvensmäs-
siga utveckling.

3. Vad ger det till andra?
– Medvetna Trossamfundet är godkänt av Kam-
markollegiet i Sverige och är nog det första 
trossamfund (religion) i världen där de hög-
känsliga barnens perspektiv är det viktigaste, 
och där vi även värnar om planeten vi bor på.

4. Lever du som du lär?
– Jag lever väldigt medvetet på en gård som 
tidigare varit KRAV-jordbruk. Jag har såklart 
också dagar då jag kan köpa en glutenfri 
panini på bensinmacken, men genom att ha en 
bra grund så klarar kroppen av detta. Jag tror 
inte på att vara absolutist, jag tror på aktiva 
och medvetna val.

5. Vad säger du om healing?
– Healing är ett utmärkt verktyg som verkar 
på alla plan, och jag har nått stor läkning med 
hjälp av detta, både hos mig själv och hos mina 
klienter.

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– Som medicinskt medium arbetar jag med 
en kombination av tekniker, allt från olika 
frekvensbehandlingar till healing och läkning 
av tidigare liv. Allt sker intuitivt och med en 
stor medvetenhet och kunskap om energier. 
Jag arbetar dessutom med en kombination av 
råd som rör näring och livsstil för att nå full 
läkning, eftersom allt hör samman.

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefinnande i livet? 
– Att finna sig själv genom att förstå sitt 
ursprung, sitt syfte och sin livsväg har för mig 
varit enormt viktigt, och det är också något jag 
hjälper andra att göra. Som ung vuxen längta-
de jag hem – bort från jorden – väldigt mycket, 
men nu när jag förstått varför jag är här så har 
jag landat i en trygghet och en tillförsikt som 
jag tidigare saknade.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Barnen är utan tvekan det viktigaste i mitt 
liv, och då menar jag inte bara mina egna 
barn, även om de såklart står mitt hjärta allra 
närmast, utan jordens barn. Det var därför jag 
grundade Medvetna Trossamfundet.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek för mig är att förstå och kunna värde-
sätta både varandras likheter och olikheter.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Hur kan just du förändra världen till det 
bättre? Kom ihåg att vi förändrar världen 
genom att nå en människa i taget.

”Var den förändring du själv vill se”

Om Eleonor
Namn: Eleonor (Amora) Marklund.
Familj: Make och två barn samt hästar, höns, 
påfåglar, gäss, katter och hund.
Bor: Ytterån.
Astrotecken: Kräfta.
Min inspiratör: Mina underbara barn.
Gör jag helst: Utvecklas, genom att hela tiden 
lära mig om mig själv och arbeta med mitt livssyfte.
Bästa bok: En av de böcker som berört mig 
mycket är Sanna Nova Emilias bok ”Bara 
ett andetag bort” men jag vill även tipsa om 
Suzanne Divinskys ”Visdomskoden” som är en 
viktig bok om vårt ursprung.
Motto: Var den förändring du själv vill se!
Hemlig talang: Jag brukar plocka upp saker 
från golvet med fötterna.
Aktuell med: Medvetna Trossamfundet och 
boken ”Framtidens människa – den andliga 
evolutionen”.
Kontakt: www.medvetnatrossamfundet.se, 
www.eleonormagnusson.com,  
www.eleonoramora.se. Mer info på sid 38.


