
1

Kapitel 1 

Lær Clairvoyance, men kend dens pris
 

 
OBS – jeg anbefaler ikke at børn og unge under 18 år 
arbejder med Clairvoyance. 
 
 
 
Ofte har jeg set farverige opslag og kurser for det 
søgende menneske hvorigennem der tilbydes kurser 
i Clairvoyance. Lær at tale med de afdøde, mød 
din åndelige vejleder, og strik din egen badebold af 
englehår. Hvad de sjældent fortæller er hvad det reelt 
implicerer, hvis denne gave i sandhed skal udvikles 
og måske endda ligefrem gøre gavn som andet end 
dramaturgisk tilsætningsstof til den clairvoyantes ego.

Clairvoyance er uden tvivl en af de mest fascinerende 
discipliner inden for den åndelige verden. Siden oraklet 
fra Delphi forudsagde livets udfald for de søgende og 
frem til i dag er det et virke som tiltrækker nysgerrighed, 
uro og begejstring. Og et spørgsmål som deler vandende 
i lige så høj grad som så mange andre spørgsmål inden 
for spiritualitet. Er det snydetampe og bondefangere? 
Godmodige drømmere fanget i deres eget selvbedrag, 
benådede ældgamle sjæle med særlig indsigt i ellers 
ukendte riger? Eller lidt af det hele?
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Jeg vil, fra mit subjektive perspektiv, sige at en god måde 
at anskue det på er således: Hvis du køber en TV pakke 
hos TDC, og de lover dig at der kommer præcis det du 
allerhelst vil se hele tiden, vil du blive slemt skuffet og 
måske syntes at de har solgt dig noget forkert og holdt 
dig for nar. Men hvis de derimod ikke lover dig andet end 
at der nok skal komme noget igennem din TV pakke, men 
de garanterer dig ikke for om du vil bryde dig om det, 
eller om det overhovedet er det du havde regnet med at 
se, så kan det godt være at du stadig bliver skuffet, men 
i det mindste vidste du hvad du gik ind til.

Clairvoyance er på mange måder det samme, og det 
skaber både glæder og frustrationer hos dem som har 
besøgt en Clairvoyant. Ofte har man nogle forestillinger 
om sig selv, og sin rolle i sit liv, som man inderst inde bare 
gerne vil have bekræftet. Det er rart når det er Oles eller 
forældrenes skyld, eller når man får at vide at partneren 
og ikke en selv burde lære at værdsætte ens indre.
Men det er ofte bare ikke sandt. Og heller ikke altid det 

som kommer igennem til den Clairvoyantes intuition.

Som med TV pakken handler det om at forstå at ”pakken” 
ikke handler om at gøre dig tilfreds. Den handler om at 
lukke op til nogle afsendere af viden som kan hjælpe dig. 
Ikke altid med den viden du tror du gerne vil høre, men 
oftere med den viden du i virkeligheden har brug for at 
høre. Det er tit to ganske forskellige ting.

Clairvoyance handler i sidste ende ikke om smart 
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cirkusartisteri ala vinder jeg penge i lotto, får jeg en flot 
bil, eller sætter min barm sig pænt igen efter fødslen? Den 
handler udelukkende om den ene ting som det moderne 
menneske ofte har det sværest med – selvindsigt. 
Igennem bevidstgørelse.

For den som godt kunne tænke sig at udvikle sine 
clairvoyante evner, er det lige præcis den pointe som er 
selve hjertet i hele processen. Udvikling af evnen til ærlig 
selviagttagelse er helt afgørende. Det er ubehageligt i 
starten, fordi det betyder at man skal lære at forholde sig 
til sine skyggesider. Ting, så som at man i virkeligheden 
har et iltert temperament, for ofte gør sig afhængig af 
andre, tilvælger offerrollen som ubevidst manipulation, 
og i det hele taget har et helt symfonisk orkester af 
manipulatoriske teknikker som man mere eller mindre 
bevidst har lært at spille på igennem sin opvækst skal 
erkendes. Og forvandles. Suk, ak og ve skulle jeg ellers 
hilse og sige.

Men kan man ikke lære det uden alt det bøvl? Jo da, 
men man bliver ikke den skarpeste kniv i skuffen. Og 
det at hjælpe andre, med reel indsigt og visdom kan 
man godt glemme alt om. Det hænger sammen med 
at selvom der kommer en strøm af intuitiv viden til dig 
når du arbejder med clairvoyance, så skal denne viden 
stadig filtreres igennem dit mentale jeg / felt. Dette felt 
påvirker signalerne i fortolkningsfasen og vil hele tiden 
fortolke og kommunikere ud fra den forståelse man nu 
engang selv har ifht. livet.
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Når man hører historier om Clairvoyante der begynder 
at oplyse dødsdatoer og årsager mv. ved man f.eks. at 
man har at gøre med en som ikke har været denne lange 
og opslidende indre erkendelsesproces igennem, men 
blot af vildveje enten har fået åbnet lidt op for et af de tre 
mulige chakraer, eller alternativt simpelthen bare nyder 
”the buzz” af at være en fandens kal, uden reelt at være 
andet end en charlatan, som oven i købet ødelægger 
omdømmet for et bevidstgørende værktøj der kan være 
både smukt, funktionelt og effektivt.

En anden årsag til at du skal vandre af den endeløse, 
men, på længere sigt, også vidunderligt befriende 
erkendelsesvej, er at hele ”systemet” mellem æteriske 
dimensioner / disinkarnerde sjæle / bevidstheder og 
vores jord styres af en fuldstændig genial sikkerhedsventil: 
Kærlighed.
For at du skal kunne høre, mærke eller se bedre ifht. 

æteriske aspekter af verdenen / andre dimensioner 
skal du have dine chakraer op i hastighed og energetisk 
udveksling. Og for at det kan lade sig gøre skal de udvide 
sig, og det kan de kun i takt med din evne til at fyldes 
med betingelsesløs kærlighed stiger.


