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– Jag har alltid varit medial, säger Lotta 
Rosenquist. Min tro är att alla är mediala och 
andliga.

Därför menar hon inte att hon har en gåva 
eller att hon är särskilt utvald för detta men 
hon vet att det krävs träning för att hantera 
och tolka informationen man får till sig. 

– Det är bland annat det jag hjälper till 
med när jag träffar mina klienter. Jag ger dem 
möjlighet att få en helhet och följa den väg 
som de kommer må bäst av att gå.

Lotta arbetar som rådgivare/vägledare, 
Reiki healare och massör. Lottas Änglarum är 
ett företag som ger utbildningar, håller semi-
narier, och hjälper klienterna med de verktyg 
som behövs för att få kontakt med sitt inre. 
Den kontakten leder sedan till att besluten de 
tar visar dem rätt. 

– Min specialitet är att jag kan läsa av 
klienterna och känna vilka beslut de bör ta. 
Men eftersom de val du gör i livet ska baseras 
i dina egna värderingar, känslor och tankar, 
så kan jag inte styra i en viss riktning utan dit 
måste man nå själva. Men jag ger dem verk-
tyg som gör att de kan ta rätt beslut. 

I verksamheten arbetar Lotta Rosenquist 
bland annat som certifierad Änglatarotkort-
stolkare och hon är också certifierad esote-
risk rådgivare, medium och änglamedium. 
En esoterisk rådgivare ser till helheten och 
får dig att se olika vägar i dina val, det finns 
inte en väg att gå utan flera.

– Jag arbetar med att ge människor väg-
ledning och hjälpa dem att finna sin person-
liga väg och därefter göra egna val. Jag siar 
inte om specifika händelser i livet. 

Det känns i hela kroppen när du gjort ett 
val och tagit ett beslut som hela du känner är 
rätt. Lotta Rosenquist menar att det ofta är 
rätt att gå efter magkänsla. 

– Känns det bra är det rätt. Känns det fel, ta 
ett steg tillbaks och fundera en gång till. Och 
skulle det behövas så finns jag tillgänglig för 
stöd och råd. För att ge vägledning och verktyg 
så att man själv känner att vägen är rätt.

Lottas och företagets styrka som hon ser 
det är att hon inte lägger någon värdering 
eller dömer någons handlande. Alla männ-
iskor är lika mycket värda oavsett vem man är 
eller vart man kommer ifrån och de flesta har 
ett bagage som man till viss del är stolta över 
och till viss del är mindre stolt över. 

– Till mig får man komma precis som man 
är och jag ser varje person och bekräftar dem 
utifrån var de är i livet. Varje klient äger sin 
sanning och jag har inte rätten att gå in och 
tycka och tänka något negativt om klienten 
eller deras handlingar i mitt arbete, utan vi 
startar därifrån klienten står just nu. 

Företaget ger även behandlingar med 
hjälp av japansk Reiki-healing. Det är en 
behandlingsmetod, som utgår från att kropp 
och psyke är en helhet. Därför behandlar 
man ofta hela kroppen, även om man har 
besvär som upplevs som begränsat till ett 
visst ställe. Healingen är etablerad och god-
känd av Skatteverket som friskvård. 

– Jag är certifierad i två steg och ska nästa 
certifieras i steg 3 under 2019. Det innebär 
att jag kan utbilda andra i den här metoden. 

2019 blir hektiskt för Lottas Änglarum. 
Man ska vara med på Harmony Expo i Sol-
na, en stor mässa som pågår den 30-31 mars. 
Det blir även deltagande i mässor i Eskil-
stuna, Nyköping, Köping och Karlstad. Till 
det kommer Lottas personliga utbildningar, 
seminarier, kurser, föreläsningar och möten 
med klienter. Hennes arbetsschema visar att 
det finns ett stort behov av svar som inte kan 
ges utifrån den exakta vetenskapen. 

– Vi som arbetar som esoteriska rådgivare 
och medium ser att det finns en efterfrågan 
i samhället efter svar kring andra dimensio-
ner. Det finns så mycket mer än vi och andra 
sidan. Sökandet efter det som man känner 
finns, men som man ännu inte förstår kom-
mer att öka. Då finns vi som hjälp för att lära 
ut och ge en ökad förståelse och ett samman-
hang till detta, avslutar Lotta Rosenquist. 

FÖRETAGSPRESENTATION

DET FINNS MER I VÄRLDEN 
ÄN DET VI KAN SE

Lotta Rosenquist har 

alltid känt att det funnits 

kontakt med sin mediala 

sida. Men det tog ett tag 

innan det kanaliserades 

och blev konkret. Numera 

driver hon företaget Lottas 

Änglarum. I det hjälper 

hon människor att hitta 

den väg de ska gå för att 

utvecklas som människa 

och må så bra som möjligt.

Lotta Rosenquist

Lotta Rosenquist är 
certifierad Änglatarot-
kortstolkare

2019 kommer Lottas Änglarum att 
presentera sig på olika mässor. 
Bland annat på Harmony Expo i Solna, 
som pågår den 30–31 mars.
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