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Mange mennesker tror, at man er født clairvoyant, og det er man så hele livet. 
Helt så enkelt er det imidlertid ikke. De fleste clairvoyante har ganske vidst 
mærket deres evne tidligt i deres liv, men har ikke altid forstået, hvad det var, 
der skete. At udvikle sig til en dygtig clairvoyant kræver, at man ved, hvad man 
har med at gøre, og at man uddanner sig og hele tiden efteruddanner sig.

Clairvoyante  
skal også på efteruddannelse

At være clairvoyant betyder at have 
evnen til at bruge sanser, der ligger 
udover vores almindelige sanser. I virke-
ligheden betyder clairvoyance ”klarsyn”, 
men det er lige så ofte, at den clairvo-
yante mærker, fornemmer eller hører 
budskaber. Der er faktisk stor forskel på, 
hvordan clairvoyante modtager deres 
budskaber.

Mange mennesker tror, at man er født 
clairvoyant, og det er man så hele livet. 

Helt så enkelt er det imidlertid ikke. De 
fleste clairvoyante har ganske vist 
mærket deres evne tidligt i deres liv, men 
har ikke altid forstået, hvad det var der 
skete. At udvikle sig til en dygtig clair-
voyant kræver, at man ved, hvad man har 
med at gøre, og at man uddanner sig og 
hele tiden efteruddanner sig.

Susan Nielsen har kendt til sine evner, 
siden hun var barn. Hun var imidlertid 
langt op i sit voksne liv, før hun forstod, 

at det var en ganske særlig evne, som 
ikke var alle forundt. Hun valgte at tage 
en clairvoyance uddannelse hos Maya 
Fridan og lærte her, hvad det var hun 
kunne, og hvordan man helt bevidst kan 
lukke op og lukke i. Før da kom informa-
tionerne nemlig bare løbende, uden at 
hun tænkte over det.

“Det gav mig en forståelse for, hvad 
det egentlig var, jeg havde med at gøre 
- og i virkeligheden også at ære den gave, 
som det er at kunne kommunikere med 

Arthur Findlay College
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Susan Nielsen er intuitiv coach, 
undeviser, forfatter og foredrags-
holder. Til efteråret udgiver hun 
sin første spirituelle roman.

Susanne Nielsen

Hvad er  
clairvoyance?

Clairvoyance er et fransk ord og 
betyder ”klarsyn”. Det er et 
udtryk for en særlig følsomhed 
for de vibrationer, vi mennesker 
udsender. Disse vibrationer 
indeholder informationer om vort 
følelsesliv og kan opfanges af 
mennesker med særlige 
indfølingsevner.

Mennesker med disse egenska-
ber kalder vi ”Clairvoyante”. Den 
clairvoyante kan ”aflæse” disse 
informationer og kan komme i 
kontakt med vores åndelige 
guider og skytsånd. Den 
clairvoyante kan desuden 
komme i kontakt med afdøde 
familiemedlemmer, venner og 
andre afdøde, der har en besked, 
for at hjælpe i situationen.

Hvordan foregår  
en clairvoyance ?

En clairvoyance eller en sitting, 
som det også kaldes, foregår 
hos de fleste clairvoyante sådan, 
at du og den clairvoyante sidder 
overfor hinanden på et par stole. 
Den clairvoyante ”stiller ind” på 
dig, og sittingen går i gang. 
Ønsker du sittingen indspillet, 
har de fleste en båndoptager 
(eller cd-brænder ) tændt under 
forløbet.

den åndelige verden”, udtaler Susan 
Nielsen.

Derfor er hun også bevidst om hele tiden 
at videreuddanne sig. Clairvoyante skal 
nemlig også på videreuddannelse, 
akkurat som alle andre professioner. 
“Foruden den særlige evne man har, så 
er der også en masse tekniske færdighe-
der, som man kan blive skarpere i”, 
udtaler Susan Nielsen.

Hun er netop vendt hjem fra en uges 
efteruddannelse på det berømte Arthur 
Findlay College i Essex, England. “Jeg 
kommer hjem opfyldt af en helt speciel 
energi og en masse konkrete redskaber 
til at blive endnu skarpere til at kom-
munikere med især vores kære afdøde”, 
fortæller Susan Nielsen. “De er ganske 
enkelt fantastiske de engelske trance-
medier, der underviser på stedet. Vi fik 
demonstrationer, der ville få selv den 
mest afvisende til at tro på livet   efter 
livet - og jeg oplevede selv at kunne få 
en langt dybere kontakt, end jeg plejer. 
For eksempel fik jeg kontakt med en 
kvindes bedstemor, og jeg var i stand til 
at beskrive hendes bolig helt ned i detal-
jerne til hendes kaffestel, hendes valg af 
puder og møbler m.m. Kvinden, der selv 
er clairvoyant, var fuldstændig overvæl-
det, og det var jeg også. 

På Arthur Findlay College er undervi-
serne meget optagede af bevisførelse. 
Det er fint nok, du mener at have kontakt 
med en afdød bedstemor. Men hvis det 
eneste,du kan komme op med er en sød 

gammel dame, som ikke var så høj, og 
som var lidt tilbageholdende. Ja, så kan 
hun jo være bedstemor til hvem som 
helst. De engelske medier kræver, at du 
kan bevis føre, hvem du har kontakt med, 
så enten skal du kunne beskrive hende 
eller hendes hjem meget nøjagtigt eller 
måske endda have et navn på hende eller 
den by, hun boede i.
 
Arthur Findlay College, beliggende ved 
Stansted, London, har siden 1945 fun-
geret som kursussted for spirituelle fra 
hele verden. Det smukke gods blev 
bygget i 1871 og giver associationer til 
et sandt Harry Potter univers, med gamle 
smukke maghogni møbler, håndvævede 
mørkerøde tæpper og gamle malerier af 
de mennesker, der har haft tilknytning 
til stedet. Der er en smuk kirkebygning, 
der fungerer som meditationsrum, hvor 
der ligeledes holdes foredrag og demon-
strationer. Udenom ligger den smukkeste 
parklignende have, hvor egern og harer 
boltrer sig på græsplænerne.

Der findes mange forskellige kurser i 
løbet af et år - f.eks. holdes der uge kurser 
for forskellige nationaliteter, men det er 
alligevel en nødvendighed at kunne tale 
og forstå engelsk, da underviserne kun 
taler engelsk. “Jeg var af sted med 88 
hollændere og 14 danskere, og vi opnåede 
et helt specielt fællesskab den uge. Også 
selvom vi slog Holland i fodbold, smiler 
Susan. Det er bestemt ikke sidste gang, 
jeg er af sted”, siger hun og glæder sig 
til at komme i gang med at bruge af de 
nye teknikker, som hun har lært.
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