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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag är massageterapeut i grunden men 
under åren så har jag vidareutbildat mig 
inom friskvård och holistisk hälsa. Jag job
bar heltid i min verksamhet sedan många år 
som healer, medium och reinkarnationstera
peut bland annat.

Jag är en så kallad ljusarbetare och har 
fått gåvor och uppdrag under tidens gång 
som jag ska använda för att hjälpa andra 
och kollektivet framåt i en mer positiv och 
hållbar riktning.
  
2. Varför valde du det? 
– Jag har alltid varit intresserad av holistisk 
hälsa och visste tidigt i livet att jag ville 
hjälpa människor att må bättre. Sedan har 
jag inte haft så mycket val då livet tydligt 
har visat mig vägen i vad jag ska göra och 
vad jag är här för.

3. Vad ger det till andra?
– Det ger enormt mycket till andra. Dels 
smärtlindringen som många upplever i mas
sagen jag ger och det andra jag gör hjälper 
människor till mer självkännedom. Männi
skor jag möter blir starkare i sig själva och 
vågar lyssna mer till sig själva och sin egen 
intuition. Många upplever ett större lugn 
och trygghet i sig själva.

Jag gör så mycket olika i min verksamhet 
och allt blir givetvis individanpassat.

4. Lever du som du lär?
– Ja, jag försöker göra det men om jag någon 
gång slarvar så får jag tydliga men kärleks
fulla tillrättavisningar av andevärlden. 

5. Vad säger du om healing?
– Jag älskar healing och dess positiva effek
ter. Allt är ju energi och det är helt otroligt 
vad vi kan göra med våra healingförmågor. 
Jag har märkt att healingförmågorna bara 
blir starkare och kraftfullare ju mer vi går in 
i den nya tiden.

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– Healing och reinkarnationsterapi. I båda 
metoderna upplever jag djupgående effekt 
och självkännedom som varar länge. Man 
hittar ”nycklar” till sig själv både i dåtid, 
nutid och framtid. Man kan läka på riktigt 
och förstå sig själv och sin livsresa bättre.

Ett och annat samtal med sina guider, 
mästare/skyddsänglar och det högre jaget 
skadar inte heller för att förstå sig själv och 
sin livsresa bättre. 

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefinnande i livet? 
– Oj! Det är mycket och man lär sig hela 
tiden, samt att var sak har sin tid. Men jag 
skulle säga att våga lyssna till sig själv och 
sina känslor mer, våga utforska dina käns
lor, det är ingen slump att du känner som 

du gör, det är din intuition som talar till dig. 
Gör plats och utrymme för det du mår bra av. 
Det som är din passion i livet är ofta en stor 
del av livssyftet, det du är här för. Ägnar du 
dig mer åt det så mår du i regel bättre. 

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Min familj och goda vänner som har blivit 
som en själsfamilj. Jag älskar också det jag 
gör, det är en otrolig tillfredsställelse att få 
hjälpa andra och få se hur människor växer 
i sig själva. 

9. Vad är kärlek för dig?
– Allt, att få minnas vem och vilka vi är och 
vart vi alla kommer ifrån, att få vara i direkt
kontakt med den totala villkorslösa kärle
ken från den högsta och rena källan där vi 
alla kommer ifrån. Den känslan/kärleksen
ergin är helt oslagbar och jag hoppas att alla 
får känna på och uppleva den kärleken till 
sig själva och till alltet nu när vi går mer och 
mer in i den nya tiden.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Fundera på varför just du är här nu, varför 
du har valt att inkarnera här och nu på jor
den. Lever du din fulla sanning och passion? 
Och om inte vad kan du göra/förändra i dig 
själv och i det yttre för att komma dit?

Ljusarbetare med många gåvor 
och uppdrag

Om Linda
Namn: Linda Brodin
Familj: Min dotter.
Bor: Skövde.
Astrotecken: Skytten.
Min inspiratör: Mina guider/skyddsänglar 
och många människor jag mött genom livet.
Gör jag helst: Är i naturen där jag laddar 
kraft.
Bästa bok: ”Gryningens budbärare” av 
Barbara Marciniak.
Motto: Är det rätt så är det lätt.
Dold talang: Jag har lätt för fjärrskådning, 
då jag jobbar multidimensionellt.
Aktuell med: Behandling, vägledning 
och kurser och föreläsningar för 2022 och 
framåt.
Kontakt: www.ljusstjarna.se 
Se annons på sid 25.

”Allt är ju energi 
och det är helt  

otroligt vad vi kan 
göra med våra  

healingförmågor.”
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