Clairvoyance «D
«Den nye tids rådgiving».
Hva er Clairvoyance?
Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden.

Hva er Medium?
Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde.
En person med Clairvoyante evner kan kommunisere med den åndelige verden, hvor det finnes guider,
engler, avdøde og forskjellige andre ånder og energier.
Noen ganger trenger vi alle hjelp i valg vi skal ta, ved veiskiller, endringer i livet og mer. Det kan være
situasjoner hvor du ønsker konkrete råd, hjelp eller bevissthet omkring veivalg som du selv strever med å
finne. Dine åndelige veiledere kan gi deg den rådgivningen, hjelpen og bevisstheten som du har bruk for og
som du søker, hvor den Clairvoyante fungerer som et talerør for dine veiledere i den åndelige verden.
De råd som den clairvoyante videre bringer, vil som oftest vise deg dine utfordringer og beskrive de valg du
står overfor, og forklare hvilke konsekvenser dine valg kan få.

I etterkant vil du selvsagt alltid stå fritt til å velge hvorvidt du vil følge de råd og veiledning som blir gitt, og
som menneske står vi alle fritt til å bruke vår frie vilje i alle situasjoner vi møter.
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Hva kan man få råd og veiledning om?
Det er naturligvis like mange spørsmål som det finnes mennesker.
Noen av de mest vanlige områdene å be om veiledning i forhold til er:
- Kjærlighet og parforhold
- Jobb og utdannelse
- Bolig og økonomi
- Personlige problemer/utfordringer
- Selvutvikling
- Finne forvunnede personer, dyr eller gjenstander
- Forløsning av traumer og uavsluttede forbindelser
- Andre områder en søker støtte, hjelp og veiledning i forhold til.
Innenfor alle områder vil den Clairvoyante kunne spørre dine åndelige
veiledere om hvilke muligheter du har og hvordan du på best mulig måte
kan benytte dine muligheter. Noen ganger kan det gis flere muligheter, og
det vil alltid være opp til deg hvilken vei du selv ønsker å velge i ditt liv.
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Før du besøker en Clairvoyant:
Bruk din sunne fornuft!
Lytt til de råd du mottar, og bruk det som føles riktig for deg på nåværende tidspunkt.
Når du bestiller tid hos en Clairvoyant, så opplys den Clairvoyante kun om dine personalia
og telefonnummer i tilfelle det må gjøres endringer i forhold til oppsatt timeavtale.
Forbered deg på at noen råd kan virke utfordrende og kanskje i noen tilfeller være
provoserende, da den åndelige verden ser sider av deg, som du kanskje ikke selv kjenner til.
I noen tilfeller vil du kanskje ikke få et entydig svar på dine spørsmål. og må selv være nødt
til å arbeide videre med de råd som kommer frem.
Hvis du har spesielle spørsmål du ønsker svar på. skriv dem gjerne ned i forkant av
timeavtalen, og still dem helt til slutt i Clairvoyancen etter at den Clairvoyante har gitt den
grunnleggende rådgivningen.
Vær oppmerksom på at den Clairvoyante uforbeholdent formidler de svar og råd som dine
guider i den åndelige verden gjerne vil formidle til deg. den Clairvoyante kan av den grunn
ikke avgjøre hvilke spørsmål du skal få svar på.
Når du skal velge hvilken clairvoyant du skal besøke, så stol på din magefølelse og intuisjon.
Den åndelige verden vil gi deg den veiledningen du trenger for at du skal få den hjelpen og
de svarene du har bruk for hos den Clairvoyante. Du kan derfor alltid være sikker på at den
Clairvoyante rådgiver du velger vil passe for deg. Det åndelige prinsippet om at «likhet
tiltrekker likhet» vil nemlig ofte sørge for at du ubevisst søker mot den rådgiveren som er
riktig for deg.
Den vanligste form for Clairvoyance er den hvor du besøker den Clairvoyante i hans/hennes
lokaler. Den Clairvoyante vil innledningsvis fortelle deg om de etiske grunnleggende
prinsippene, for deretter å formidle litt omkring din personlighet og på den måten komme i
gang med Clairvoyancen. Dette er viktig slik at det skapes tillit mellom deg og den
Clairvoyante, og at du skal kjenne igjen noe personlig hos deg selv. Videre vil den
Clairvoyante gå inn i den faktiske rådgivningen, i de vesentlige tema og formidle de åndelige
råd i forhold til disse. Til slutt vil du få anledning til å eventuelt stille utdypende spørsmål og
eventuelt andre spørsmål du selv har, som kanskje ikke har komet frem under
Clairvoyancen.

Du vil ha mulighet for å lytte til, eller eventuelt lese gjennom, clairvoyancen i ettertid ved at
du får med deg en CD med opptak av gjennomført Clairvoyancen eller liknende. Det er
derfor normalt ikke nødvendig å ta notater underveis.
Vanligvis tar en Clairvoyance omkring 45 min- 60 min, alt etter hva som i forkant er avtalt.
Underveis i Clairvoyancen vil den Clairvoyante kanskje spørre om du gjenkjenner eller
forstår det som blir formidlet, og normalt kan du svare ja eller nei på dette.

Fortsetter neste side
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Fortsetter fra forrige side
Det er imidlertid ikke noen bestemte regler eller retningslinjer for hvordan en Clairvoyance skal
foregå. Det betyr ikke så mye hvor den Clairvoyante befinner seg, da det er forbindelsen til den
åndelige verden det handler om. Det viktigste er at det er rolige omgivelser og at du selv har
mulighet til å, på en fornuftig måte, kunne oppfatte og forstå de budskap som formidles til deg.
Ofte vil det også være godt, at du kan stille utdypende spørsmål, da ord og bilder den
Clairvoyante får fra ånder som regel må oversettes og tolkes av den de formidles til. Det er
viktig at du sørger for at du kan forstå og gjenkjenne det du får formidlet, slik at du på best mulig
måte kan nyttiggjøre budskapet som blir gitt fremover i ditt eget liv, om du selv ønsker dette.
Den Clairvoyante kan hente opplysninger fra forskjellige steder, for eksempel fra guider, ånder,
avdøde, engler osv. I tillegg kan opplysninger hentes fra din aura og din underbevissthet. Du
bør være oppmerksom på, hvor de ulike råden kommer fra. For eksempel er det lite hjelp i å
lytte til råd som er hentet fra din underbevissthet, eller fra din del av auraen som beskriver dine
nåværende følelser. Temaene som skal belyses kan godt hentes fra deg, men rådene som gis
skal alltid hentes fra andre åndelige vesener som bidrar med ny informasjon som du ikke har fått
eller tenkt tidligere.

Hva kan du få hjelp til?
Den kontakt og den rådgivningen den
clairvoyante kan gi deg fra de åndelige
vesener kan hjelpe deg til:
- Å oppnå ny innsikt i ditt liv
- Å utvikle deg personlig så vel som åndelig
- Å ta større ansvar for ditt eget liv og bli
«herre i eget liv»
- Å kunne ta valg på et bedre grunnlag når
du skal ta de store beslutningene
- Å få renset ditt hjem for ånder og energier
som går igjen, eller det vi kan omtale som
«henger fast».
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Etiske regler
Alle foreningens medlemmer
arbeider under felles etiske
retningslinjer, som skal sikre at
du alltid får en kompetent
clairvoyance, til det beste for deg
og ditt liv.
En kompetent clairvoyant:
- Stiller seg kun inn på personer
som i forkant har bedt om dette
- Gir kun råd som er konstruktive
og til nytte for klienten
- Viser respekt og forståelse
overfor sin klient
- Har taushetsplikt
- Har høy grad av
ansvarsfølelse, god etisk
forståelse og høy moral
- Utøver kun clairvoyance i
forsvarlig fysisk og psykisk
tilstand
- Skiller tydelig mellom
clairvoyant rådgivning og
hverdagslig personlig
rådgivning
- Tilbyr at clairvoyancen blir tatt
opp på lydfil/cd, eller eventuelt i
skrift og form.
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Historisk bakgrunn
Tilbake i antikkens Grekenland
og i det tidlige Egypt brukte
konger og faraoer medium eller
orakel i forbindelse med
rådgivning i forbindelse med
kriger de utkjempet, avgjørelser
for riket de hersket i og mer. Opp
gjennom tidene har vi hatt
sjamaner, naturfolk, hekser,
kloke koner og trollmenn i ulike
kulturer, for eksempel hos
Inkaene og Mayafolket i Peru,
Inuitter på Grønland og hos
Australske Aboriginere.
I nyere tid har de Europeiske
kongehus, så vel som bønder og
de høye herrer brukt åndelig
veiledning. I dag brukes
Clairvoyance i alle kulturer og
samfunnslag, ja selv noen
vitenskapsmenn, leger og
prester anerkjennes for sine
clairvoyante evner.
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Hvem kan man få kontakt med?
Ethvert åndelig vesen kan som utgangspunkt kontaktes ved hjelp av en Clairvoyant rådgiver.
Dette kan være:
- Guider; de ånder som er tilstede for deg, mens du er på jorden
- Engler o.l.; Høyere åndelige vesen som hjelper i forhold til den overordnede meningen med livet
og ethvert menneske
- Avdøde; Mennesker som er døde, og som har forbindelse til deg
- Mennesker; deg og meg etc.
- Dyr; Levende og avdøde dyr
- Andre åndelige vesen som har en forbindelse til deg
En forutsetning for at kontakt kan skapes, er at det er en eller annen form for forbindelse mellom
deg og det åndelige vesenet. Kanskje kjenner du ikke på forhånd denne forbindelsen, men den
Clairvoyante rådgiveren vil kunne fortelle deg om disse forbindelsene.

Solide utdannelser i:
Healing, Reiki healing Clairvoyance/mediumskap, Meditasjon.
Personlig terapi og tjenester:
Healing, samtale, hypnoterapi, clairvoyance, rensing av hus, vannårer/jordstråling.
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