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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som medium och healer och 
jag driver företaget Änglaportalen som jag 
startade 2012. Sedan i höstas driver jag 
det tillsammans med Eva Gustafsson som 
främst arbetar som djurkommunikatör och 
healer. Vi har också ett enastående team 
med 11 anställda och tillsammans komplet-
terar vi varandra i våra olika specialområ-
den inom det mediala.  För att finnas till 
hands för de som behöver vår hjälp har vi 
en telefonlinje dit man kan ringa. Eva och 
jag reser årligen runt på olika mässor i både 
Sverige och Norge för att personligen möta 
våra kunder vilket är oerhört uppskattat. För 
att jorda mig i mitt andliga arbete jobbar jag 
även som redovisningskonsult – en perfekt 
kombination som ger mig andliga pauser.

2. Varför valde du det? 
–  Jag haft med mig det andliga sen jag var 
barn men vågade inte utveckla det förrän i 
vuxen ålder. Jag jobbade med det på hobby-
basis och älskade att hjälpa människor och 
våra nära och kära på andra sidan. När jag 
2012 fick reda på att jag hade en långt gången 

malignt melanom, hände det mycket i mina 
tankar. Procenten att överleva var marginell 
men en dag när jag satt och filosoferade 
över livet och livet efter detta så kände jag 
en enorm styrka och ett ljus som for längs 
ryggraden och nästan lyfte mig ur stolen. I 
mitt huvud skrek en röst ”du har inte tid att 
dö, du har alldeles för mycket kvar att göra på 
jorden”. Då bestämde jag mig för att överleva 
min cancer. Vilket jag gjorde. När jag var fär-
digbehandlad startade jag Änglaportalen för 
att på heltid kunna hjälpa andra att dels hitta 
styrkan i deras svårigheter men också bidra 
till en mer kärleksfull värld.

3. Vad ger det till andra?
– Vi har länge levt i en individualistisk värld, 
där vi bland annat ser hur barn växer upp 
i ensamhet med data- och tv-spel. Vi ser 
hur våldet ökar och kärlek, ödmjukhet och 
omtanke minskar. Jag vill vara med och göra 
livet mer kärleksfullt genom att få männi-
skor nyfikna på vår andliga värld och göra 
den till en del av vardagen. Att kunna ha 
möjlighet till kontakt och få budskap från 
de som inte längre är med oss fysiskt är en 
förmån och stor hjälp i livet. När själen mår 
bra mår vi också fysiskt bra. Det kan också 
stärka oss till att känna intuitivt när ett be-
slut är bra eller inte, vilket gör att vi oftare 
tar rätt beslut. Det i sin tur ger oss en bättre 
självkänsla.

4. Lever du som du lär?
–  Jag vill tro att jag gör det, jag har lärt mig 
tidigt att inte döma utan att ha förståelse 
istället.  Att ge kärlek till din omgivning inne-
bär också att du får väldigt mycket tillbaka.

5. Vad säger du om healing?
– Healing är kärleken till människan och nå-
got väldigt mäktigt, en fantastisk energi och 
ett redskap till ett bättre mående. Att få vara 
en bro mellan världarna och förmedla denna 
energi till de som behöver det akut eller som 
självläkning är enormt och jag känner mig 
otroligt ödmjuk inför detta uppdrag. 

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– Jag skulle vilja säga så här, vi har olika red-
skap/metoder att nå samma mål, och olika 
människor dras till olika metoder vid olika 
skeden i livet. Det är bra att det finns olika 
sätt att hitta sitt välbefinnande på och att 
vi har valmöjligheter att söka den behand-
ling som känns rätt. Jag jobbar mycket med 
Änglahealing eftersom att jag är utbildad 
änglamedium av Birkan Tore.

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefinnande i livet? 
– Att varje dag ta sig tid att meditera. Att ge 
sig själv möjlighet till 10 minuter av total 
tystnad inombords.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Självklart är det min familj, utan dom är 
jag ingen.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek är det viktigaste vi har för vårt 
välbefinnande. För mig är kärlek passion, 
omtanke, empati, ödmjukhet och välvilja.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Utmattning, utbrändhet och stress är väl-
etablerade faktorer i vårt samhälle idag, hur 
skulle vardagen påverkas om dessa faktorer 
inte fanns? Hur långt tillbaka i tiden behö-
ver du gå i ditt liv för att ord som trygghet, 
lugn och ro är en självklarhet?

Andlighet – en del av vardagen

Om Carina
Namn: Carina Linder.
Familj: Sambo Kenneth, 3 barn, 3 barn-
barn, 2 bonusbarn, 5 bonusbarnbarn och 
hunden Embla.
Bor: Skurup.
Astrotecken: Vattumannen.
Min inspiratör: Livet.
Gör jag helst: Tillbringar tid med min familj.
Bästa bok: Många, svårt att säga vilken.
Motto: Det som är meningen att ske hittar 
alltid en väg.
Hemlig talang: Min starka intuition.
Aktuell med: Driver Änglaportalen med 
min vän och kollega Eva.
Kontakt: www.anglaportalen.se 
Se annons på sid 48.
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