
Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen 2018/2019 
v. Camilla Nymand 
 
 
 
Kære dig 
 
 
Allerførst tak for din nysgerrig, åbenhed og lyst til at deltage J 
 
Processen med at åbne og aktivere vores sanser ud over de sædvanlige 5 sanser er 
en spændende proces, og det kræver hårdt arbejde og det kræver at vi strækker 
vores energi lang ud for at nå disse subtile energier omkring klienten. 
 
Det er meget forskelligt hvordan clairvoyante arbejder, og det er ligeså forskelligt 
hvilke sanser indenfor det clairvoyante felt der er i spil. Alt dette er vi igennem 
livsmagi-og-klarsynsuddannelsen i gang med at udfordre. 
 
Typisk vil vi kunne kigge ind i forskellige områder i dit liv, områder hvor du har brug 
for indsigt, visdom og støtte. Clairvoyancen har til formål at støtte dig i nuet, støtte 
din frie vilje og dine muligheder. 
 
Der er altid en tendens til at vi som modtagere ønsker bestemt ting, det er blot et 
spejl af den verden vi lever i, hvor vi har meget travlt. Det bedste resultatet kommer 
hvis du kan gå ind til sceancen med åbenhed og nysgerrighed, det giver muligheden 
for at der kommer mere end ventet. 
 
Lad endelig altid clairvoyancen lande foran dig, eventuelt kan du optage den med 
din smartphone, så du kan genhøre. På den måde får du flere niveauer med dig. 
Både dem du kan bruge lige nu og her samt dem, der måske åbner sig senere. 
Samtidig er det vigtigt at du altid bruger clairvoyancen som inspiration. Det er dig 
der er bossen og det er dig, der via din egen mavefornemmelse, kan mærke hvilke 
input du kan bruge lige nu og hvilke du blot kan lade ligge for en stund. 
Det har stor betydning for os, at du efter clairvoyancens slutning, giver feed back på i 
hvilken grad du følte inputtene genkendelige og brugbare.  
Vi er også meget åbne for input på kommunikation og den samlede oplevelse. 
Tak for din hjælp 
 
Med Kærlige hilsner Camilla 


