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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag arbetar som synskt medium och 
spådam, men även med att styra energi som 
healer och ”god häxa”, samt författare av 
orakelkort och böcker. Jag driver även Tarot-
stjärnans tarotlinje tillsammans med Karin 
Jonsson. För mig är det viktigt att spådamer 
är äkta vara, för att få bort lurendrejeri-
stämpeln i den här branschen. Vi testar och 
handplockar våra handledare. Jag har varit 
verksam som medium och spådam i 20 år.  

2. Varför valde du det? 
– Jag föddes till det och att kämpa emot och 
välja andra yrken gick aldrig väl och var inte 
min sanna livsväg.

3. Vad ger det till andra?
– Kunskap och lite mod och inspiration hop-
pas jag, men det är inte min sak att avgöra 
utan det är nog unikt för var och en vad de 
tycker att jag har gett dem som mitt yrkes-
mässiga offentliga jag.

4. Lever du som du lär?
– Ja, det vill jag påstå eftersom jag aldrig 
hymlat om att ett glas vin och en tarotkort-
lek på en solvarm altan med blommornas 
doft omkring är en del av det goda i livet. 
Utför jag energiarbete och magi varje vecka? 
Svar ja, det finns så mycket vi kan göra en 
ritual av. Som att tvätta ansiktet med fokus 
på vad du sköljde av från dagen. Lägg din an-
siktskräm på eller bredvid en kristall för till 
exempel healing och smörj dig sedan med 
kraftladdad variant. Plätt lätt! 

5. Vad säger du om healing?
– Healing behöver tas på större allvar och 
bör utföras korrekt, energi kan styras åt 
både välmående och sjukdom. Det är viktigt 
att man är i rätt kraft och sänder från källan 
av livskraft i universum och inte sänder från 
sin egen energi, det är då man blir dränerad 
och resultatet inte alltid det bästa.

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– Reiki, en healingform som ger energi di-
rekt från källan. Oerhört effektiv och jobbar 
på så många plan i kropp och själ. 

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefinnande i livet? 
– Rannsaka sig själv och sitt beteendemöns-
ter, ofta har vi vanföreställningar om oss 
själva baserat på vad någon talat om för 

dig att du är redan som barn. Mycket är 
felaktigt och oaktuellt. Sedan har vi alla 
dumheter för oss som vi måste erkänna och 
jobba bort. Men en snabb må bra-grej är 
definitivt att fråga en riktigt duktig medial 
person om de kan göra en medial vägled-
ning. Det är välgörande att höra vad dom där 
ovan har att säga om saken och stötta upp 
oss i tillfällig vilsenhet. 

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Kärleken mellan mig och mina barn och 
min Andreas, min familj. Utöver det brinner 
jag för att människor ska vakna själsligt och 
förstå att själen är evig, återföds och behö-
ver ett jordklot i fler livstider än bara denna. 
Om alla fattade det skulle vi ju vara livrädda 
att förstöra planeten på en helt annan nivå! 

9. Vad är kärlek för dig?
– När man vill varandra lika väl, när alla par-
ter ger på samma vackra nivå av respektfull 
godhet.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Vad skulle du ångra att du aldrig gjorde?

Brinner för att människor ska 
vakna själsligt

Om Serafia
Namn: Serafia Andersson.
Familj: Min själsliga pusselbit Andreas samt 
mina tre söner och tre bonusbarn.
Bor: Alingsås.
Astrotecken: Skytten.
Min inspiratör: Min andeguide Signe, hon har 
kloka eller hysteriskt roliga svar på allt och kan 
få mig att ta mig samman när jag är lite trist.
Gör jag helst: Kramar barnen, umgås med 
mina hästar, kreativt skapande och nördar in 
på allt spirituellt, medialt och magiskt.
Bästa bok: Många men jag slår till på klassi-
kern ”Sibyllans hemligheter”, den innehåller 
astrologi, spå i spelkort, händer och teblad ... 
ja en massa underbara old school-metoder.
Motto: Är det rätt så går det lätt och är det lätt 
så är det rätt. Det handlar om det där att vara i 
flödet av sin talang, att vara där man har som 
mest potential och kraft. Att inte forcera fram 
det som är fel bara för att egot har för stor åsikt.
Dold talang: En inbiten trädgårdsnörd, äls-
kar blommor och kan rabbla otaliga sorter.
Aktuell med: Programmet Spökjakt säsong 
3 som hade premiär i slutet på juni på 
Discovery+. Släppt min sjunde orakelkortlek, 
denna gång med tema änglar.
Kontakt: www.serafiaskosmos.se  
www.tarotstjarna.se. Se annons på sid 46.
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