
Velkommen )l
Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen 20/21



Præsenta)on – hvem er jeg?



Hvad er vig*gt for modul 1-3

Vi kender ikke data på hinanden, vi mødes kun i energien

Giv posi7v feed back, forstærk dét som virker og kan genkendes



Hvad er vig*gt at vide fra starten

• FORVENTNING
• UDFORDRINGER PÅ TILLID
• SAMMENLIGNINGER
• Vi kan ikke komme i mål, men skal finde os selv i processen hele 5den

• Det her er anderledes end evidensbaserede uddannelser, hvor vi kan læse og lære udenad og forstå
• Her prøves vi på dels at mærke os selv og dels at slippe os selv og læne os ind i det ukendtes favn. En 

ul=ma=v test på 5llid og overgivelse (som vi er blevet fralært med det formål at eksistere i en 
kassetænkende verden)

• VI SKAL ARBEJDE MED ENERGI, FORSTÅ ENERGI, FLYTTE PÅ ENERGI OG INTEGRERE DEN VIDEN INDENI 
OS.

• VI SKAL KENDE TIL VORES SJÆLS RESSOURCER OG ARBEJDE MED AT INTEGRERE DEM I DET VIRKELIGE 
LIV

• KLARYN ER ET UUNDVÆRLIGT VÆKRTØJ (KLARHED, FORBINDELSE, OG ØGET BEVIDSTHED)



MEDITATION - FORBEREDELSEN



Æterlegemet

• Den æteriske livsenergi, kny0et op på harachakraet. Sammen er det din 
”dynamo”
• Æterlegemet går ca 10 cm ud fra kroppen og kan ses med det blo0e øje
• Du kan også mærke varmen fra det
• Det er den del af auraen som er tæ0est på den fysiske krop 

vibraDonsmæssigt
• Det har form som den fysiske krop og dør sammen med den fysiske krop, 

dog med lidt Ddsforsinkelse
• I æterlegemet findes de 7 store chakra (og de 21 underchakra + 

meridianbaner)
• Alt levende har et æterisk legeme



Øvelse – se og mærke det æteriske lag

At se æterlegemet hos de andre
At mærke æterlegemet hos dig selv



De 4 lag i æterlegemet

UDENPÅ KROPPEN:
• Sundheds-energifeltet (8 cm, afspejler alt hvad vi har indeni os. Når vi er sunde på alle planer, så

stråler det, og andre vil bemærke det selvom de ikke kan se det. Kost, mo?on, psykisk balance, 
åbenhed, ærlighed for sig selv og andre, mod, evne ?l at stå ved sig selv, kontakt ?l højere 
essens... og vi kan blive ved. Alt har betydning. Bringes æterlegemet ud af balance, sker der en 
spliDelse i lagene og det lukker op for sygdom) 

• Nu:ds- og manifesta:onslaget (2 cm tykt, og udtryk for hvad vi tænker og føler lige nu i dag. 
Farverne aHegner sig dereHer) 

INDENFOR KROPPEN:
• Sandheds-energifeltet (fylder halvdelen af kroppen, og er forbundet med autencitet, at være 

sand og tro, ægte og oprig?g i sit udtryk. Den turkise farve udstråler oprig?ghed. Hvis der er 
uærlighed overfor en selv, sker en spliDelse og energien i æterlegemet brydes. Det lukker op for 
sygdom) 

• Den kemiske balances felt (forbundet med organer, skelet og indre kemi i kroppen) 



Det astrale legeme

• Følelsernes felt 
• Astral legemet kan udvidde sig når vi føler os rig6g godt 6lpasse, det 

ændrer sig også i bevægelse, rytme og farve og klarhed 
• Det kan trække sig sammen hvis vi føler os dårligt 6lpas og har brug for at 

gemme os. 
• Bliver i esoterisk li@eratur beskrevet som pære- eller ægge formet. 
• Den astrale ild – kny@et 6l solar pleksus energien 
• Den astrale Ild er i sit posi6ve aspekt varmende og kontrolleret. I sit 

nega6ve aspekt mister man kontrol og det fortærrer og ødelægger. 
Ærlighed, sandhed, moral, jordforbindelse og sund ydmyghed kan 
balancere de7e kra8center og kra8felt. 



Det mentale legeme
• Intellekt og tankesind
• Jo smukkere og renere tanker, der tænkes, jo mere påvirkes mentallegemets essens i den 

retning. 
• Al tænkning ryster mentallegemet, og balancen kan skubbes i den ene eller anden 

retning. Mere avler mere. Vi påvirker det hvert minut 
• Vi har indflydelse på at bygge den rigAge mængde posiAvt stof op i vores mentallegeme 
• Øvelse: observer hvilke tanker der kommer ind. Vær bevidst om at du kan Alføje dem nye 

dimensioner, så de dermed får en anden form når de træder ud igen. Vær dernæst obs
på at tankerne ikke er dine. Du kan vælge frit hvilke du vil invitere ind i din aura og hvilke 
du vil bortvise ved døren. 

• Mental legemet vil vokse sig rigere som de posiAve rene tanker lavet ud fra kærlighed og 
ærlighed produceres, og de vil virke som magneAsme på lignende vibraAoner 

• Vær obs på at den ydre verden kan fremkalde billeder i mentallegemet, som kan dyrkes, 
styrkes og ende med handling. Vær obs på hvilke påvirkninger du vil Allade at få adgang ! 

• Når person A tænker en bestemt tanke, så står billedet tydeligt i hans mentallegeme, og 
kan aflæses clairvoyant 

• Det er sværere at kontrollere mentallegemet end astrallegemet. Mennesket er trænet i 
at undertrykke følelser, mens tanker indAl nu har fået frit spil 



Det kausale legemes 

• Sjælens plan 
• Principper og abstrakt tænkning 
• Tidligere liv – Karma
• Akasha arkiverne 



Mit energifelt



Klarsyn, at kunne se klart ind i 
bevidsthedsfeltet?



Medita'on



Hvad er clairvoyance
• Mavefornemmelse (en svag udefinerbar fornemmelse af at noget måske er rig7gt. Farvet 

af egen balance) 
• Intui7on (intui7on er sjælens buddhiske evne – dvs. evnen 7l at erkende sandheden 

uden hjælp af tænkning, logik, viden, følelser og fornemmelser. Intui7on er derfor en 
direkte erkendelse af og viden om sandhed. Det buddhiske bevidsthedsplan befinder sig 
over sjælens bevidsthedsplan (kausalplanet), og intui7on er derfor udtryk for meget høje 
eller forædlede bevidsthedsimpulser, som kun de færrest er i stand 7l at registrere i 
hjernebevidstheden. Ægte intui7on er derfor nært knyGet 7l meningen og formålet med 
7lværelsen) 

• Clairvoyance / sen7ence / audience
• Klarviden 
• Højere og lavere clairvoyance (astral clairvoyance mere usikkert. Vi aflæser følelser, som 

er en variabel omskiNelig størrelse. De højere planer giver årsagssammenhænge og 
derved en større sikkerhed) 

• Aflæsning af energi / aura (evnen 7l at kigge ind i de forskellige planer og niveauer) 
• Psykometri
• Telepa7 



Hvem leverer oplysningerne

• Mig selv?
• Mit hjerte
• Mit højere selv
• Min sjælsgruppe
• Mine guider
• Højere bevidstheder



Hvad kan en clairvoyant

• En clairvoyant har kontakt med eller indsigt i en eller flere af de 
højere bevidsthedsplaner 
• De psykiske evner er forbundet med kroppens 7 primære store 

chakraer. 
• Clairvoyant informa@on modtages gennem de 5 sanser eller indsluses 

gennem en eller flere af de 7 chakraer. Informa@onen sendes @l den 
fysiske hjerne, som processer den. 





Når du ”ser” aura
• Bevægelse (tempo, forskelle, størrelse) 

• Mønstre (cirkler, zig zag, lyn) 

• Orientering (med/mod uret) 

• Farver, klarhed 

• Balance / forbindelse (sammenhæng mellem alle lag) 

• Andet? 

• Du ser ALTID igennem din linse. Igennem farvet glas. Derfor er 
selverkendelse og personlig udvikling essenIelt. På den måde vil du 
kunne kompensere for den farvning, du uundgåeligt vil møde. 



Det astrale plan

• På astralplanet, der er de kollek(ve følelsers plan og det første opholdssted 
for alle sjæle, der træder ud af inkarna(on. Her møder sjælen hele 
menneskehedens samlede fores(llings- og begærsliv - dvs. en kombina(on 
af mentale og følelsesmæssige hukommelsesbilleder. På astralplanet har 
sjælen følgende evner : 
• Lavere astral clairvoyance (klarsyn) 
• Clairaudience (klarhørelse) 
• Psykometri (klarfølelse) 
• Fores>llingsevne (evnen >l at lave tankebilleder og >l at skabe, betragtes 

som værende sjælens psykiske evner) 
• Aspira>on (åndelig søgen, stræben eDer noget højere) 



Det astrale plan
Lavere Astrale plan (rød) 
• Nedre lav-astralplan: beboes af ikke fysiske væsner med et stort begær, og som føler sig forbundet med 

mennesker og steder. Eks: afdøde der søger begær dækket hos levende 
• Mellem lav-astralplan: NegaAve tankeformer, fysisk begær, kaos, vrede, jalousi.
• Øvre lav-astralplan: Her vågner alle op eEer døden. Neutralt. Begær erkendes. Herfra bevæger afdøde sig 

videre gennem de andre planer, men opholder sig kun i det svingningsniveau, der skal læres fra. 

Mellem Astrale plan (Orange, gul, grøn) 
• Nedre mellem-astrale plan (orange) : Guider og afdøde. Guider giver prakAsk informaAon om navne, 

husnumre, tal etc. Her er rart at være. 
• Mellemste melleastralplan (gul): Smukt og kærligt, her arbejder guiderne med psykisk og åndelig forståelse. 
• Øvre mellemastralplan (grøn): Fredfyldt, lykke, ophøjet. Følelse af at være et spirituelt sted. Guider herfra 

kan bringe frekvensen ned og kontakte os på lavere niveauer. 

Højere astrale plan (blå): 
• Gudkommeligt sted. Her findes kundskabens hal. Guiderne arbejder med udvikling, åndelighed, eAk og 

moral. Her finder vi vores åndelige vejedere. Vi undervises natligt i Kundskabens hal. Guiderne arbejder 
herfra i højere og højere grad med hele menneskehedens og universets udvikling. 



Det mentale plan

• På det lavere mentalplan, der rummer menneskehedens samlede tankeformer, 
møder sjælen alle de sjæle, der er afgået ved den astrale død (den anden død). 
Nogle er på vej opad mod sjælen på kausalplanet (det højere mentalplan). Andre 
er på vej nedad i inkarna>on. På det lavere mentalplan har sjælen følgende 
evner: Højere mental clairvoyance (clairvoyant klarsyn), højere clairaudience
(klarhørelse), højere psykometri (klarfølelse) og klar skelneevne 

• Mentalplanet er lykkens, nuets og gudernes sted. Her arbejdes på meget høje 
niveuaer, som har med kunst, udtryk, verdensfred, større forståelse at gøre. 
Sværere at kontakte. 

• Skelneevne: Skelneevne er et udtryk, der oCe bruges i åndsvidenskaben, og med 
det menes der evnen Dl at iagEage og skelne forskelligheder ved 
modsætningernes par − godt og dårligt − form og liv − ånd og stof − sjæl og 
personlighed osv. Skelneevne er evnen Dl at afveje enhver omstændighed, 
handling eller begivenhed med det formål at forstå formålet og det 
bagvedliggende moDv og på deEe grundlag at foretage et rigDgt valg 



Det kausale plan

• På kausalplanet, der også kaldes det højere mentalplan, befinder sjælen 
sig i sin egen verden, og her har sjælen følgende evner 7l sin rådighed: 
Dømmekra1, respons på gruppevibra:on og åndelig telepa:. Både
begreberne og de evner, der kræves på de højere bevidsthedsplaner 
repræsenterer en meget højt udviklet bevidsthed, som kun de færreste 
mennesker har udviklet på nuværende 7dspunkt. 
• Akasha optegnelserne befinder sig på de@e niveau 
• Det siges at være svært at kontakte, men at mestrene befinder sig på de@e 

niveau og kan lade energien strømme nedad, så vi kan modtage dem som 
ideer, inspira7on og højere tænkning 7l gavn for hele menneskeheden. 
Energien er ikke forbeholdt få udvalgte, men sendes ud som lys og kan 
modtages for alle der åbner deres felt. 



Det buddis*ske plan

• På det buddhiske plan, der befinder sig umiddelbart over sjælens 
plan, findes det sande kærligheds- og visdomsplan. Det buddhis;ske 
plan kaldes o<e for intui;onens plan. Her har sjælen følgende evner: 
Åndelig forståelse, åndelig healing, åndelig vision, åndelig intui8on, 
åndelig idealisme 



Det atmiske plan

• På det atmiske plan, der svarer )l buddhisternes nirvana, findes den 
åndelige viljes plan. Her har sjælen evner, der er helt uforståelige for 
nu)dens menneskehed, for evnerne er i høj grad abstrakte: Salighed, 
ak3v tjeneste, indsigt, perfek3on og alvidenhed. 



At sæ&e sig selv i ”arbejds2lstand”
• Forbundet nedad,l’
• Forbundet opad,l
• Jeg holder balancen i mig selv, mærker min egen 

kant.

Mærk din bagside og dine fødder
Fores2l dig at du åbner dit energifelt for noget 
højere og større, for dine guider og det 
guddommelige lys, og lader lyset og energien 
strømme ind i dig

• Jeg finder mit indre ståsted, slipper og åbner mit 
felt for et højere formål.

Herfra hold dit fokus hjemme og vent.
Vend 2lbage og tjek om du er der jævnligt



Øvelse incl arbejds/lstand



• Vær obs på, at når vi ser farver, 
ser vi måske astalt. Men vi kan 
gå dybere, og vælge at se 
mentalt, og endnu dybere og 
vælge at se kausalt. Det er 
ligesom at kradse ydre maling af 
maleriet og se hvad der er lagt 
af bund inde bagved.



Farvernes betydning

RØD
Jordforbindelse
Kærlighed
Forelskelse
Power

Begær
Magtmisbrug
Hovmod
Vrede

ORANGE
LivskraF
Ild
Passion
Storhed

IrritaIon
Egoisme
Usandhed og 
Vrede

GUL
Tydelighed
Intelligens
Lys
Klarhed

Selviskhed
Selvoptagethed

GRØN
Hjerte
Medfølelse
SympaI
LivskraF

Snuhed
Bedrag
Falskhed

BLÅ
Ædelhed
Renhed
Religiøsitet

Selviskhed
Ironi
Mørk Magi

LILLA
Modenhed
Styrke
Ydmyghed
Åndelighed
Indsigt

Mismod
Lysslukker

HVID
Renhed
Aklaring
Renset

Forplumret
Lukket for 
forbindelse

SORT
Power
Gennemslag-
skraF

Distancering
Lukke af
Had
Ondskabsfuld-
hed

BRUN
Jordforbindelse
Nærvær
Vaner

Træghed
Tyngde
Griskhed
Jalouxi

GRÅ
Ro
Ensartethed

Depression
Svaghed
Melankoli











Hvordan ser auraen/energifeltet ud når….?

• UDTALT VREDE
• RO OG BALANCE
• GUDDOMMELIG INDGRIBEN
• IRRITATION
• FRYGT



1	



2	



3	



4	



5	



6	



7	



8	



9	



10	



• Vær obs på, at når vi ser farver, 
ser vi måske astalt. Men vi kan 
gå dybere, og vælge at se 
mentalt, og endnu dybere og 
vælge at se kausalt. Det er 
ligesom at kradse ydre maling af 
maleriet og se hvad der er lagt 
af bund inde bagved.



Ind$l man virkelig helliger sig noget, er der al$d tøven, resultatløshed, 
muligheder for at trække sig $lbage.

Hvad derimod angår alle skabende ini$a$ver og handlinger, gælder der en 
ufravigelig kendsgerning, som man – ved at være uvidende om – kan 

ødelægge talløse ideer og strålende planer med. Nemlig, at i det øjeblik, man 
defini$vt helliger sig noget, da ændrer forsynet alt.

Talløse $ng, som ellers aldrig ville komme for dagen, giver sig nu $l kende for 
at hjælpe en. En sand strøm af begivenheder udgår fra ens beslutning, som 

fremkalder alle mulige guns$ge og uforudsete sammentræf, møder og 
konkrete former for hjælp, som intet menneske kunne have drømt om.

Derfor – hvad du end kan drømme om at kunne – begynd på det! Dris$ghed 
rummer genialitet, kraF og magi … Begynd og begynd nu ! ” 

Citat: Goethe



E"ske retningslinjer

1. S%ller kun ind på personer der selv har bedt om det
2. Giver kun råd der er konstruk%ve og s%ller klienten bedre
3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4. Har tavshedspligt
5. Har stor ansvarlighed, god e%sk forståelse og høj moral
6. Har en god skelneevne
7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk %lstand
8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning
9. Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriMlig form
10. Opfylder samtlige nærværende regler under alt clairvoyant arbejde



Slip energien og dagen og vend .lbage .l dig 
selv



Hvordan kan jeg tage ansvar?



Husk 

• Tag kontakt )l arbejds)lstanden hver dag, hold den i få minu9er
• Daglig medita)on, gerne fast )dspunkt









Musik

• James last – Biscays
• Deuter
• Sky’s beyond - Karunesh


