
personlig udvikling

Spådomme har eksisteret i hele men-
neskehedens historie. Eksempelvis 
troede det gamle Grækenland blindt på 
Oraklet i Delfi og  det gamle Norden på 
Vølvernes varsler. Sådanne ”institutio-
ner” findes i dag kun hos naturfolk, men 
op gennem tiden har spåmænd og koner 
tilbudt at forudsige fremtiden ved hjælp 
af krystalkugler, kaffegrums, spillekort, 
Tarotkort m.m.  I vor tid er  så begrebet 
Clairvoyance (fransk ord for klarsyn) 
kommet frem – evnen til at fornemme, 
se, mærke budskaber, der ligger uden 
for de fysiske sansers rækkevidde. 
 Udøvernes primære mål er spirituel 
vejledning til en persons situation her 
og nu og klarsyn om fremtidige mulig-
heder. Det er dog altid op til modtageren 

at træffe egne valg ud fra vejledningen.
”Ingen kan give dig svarene og fortælle, 
hvad der er sandt for dig. Men de kan 
støtte dig i at finde dem selv.” 

– De ord finder man på Helle Hewaus 
hjemmeside om hendes virke som cand. 
psych., spirituel vejleder og lydhealer. 
Hendes spirituelle vejledning indebærer 
clairvoyance, hvor hjælp til at komme 
videre og overvinde problemerne er 
vigtigere for hende end at give forudsi-
gelser for fremtiden. ”I en konsultation 
holder jeg et spejl op, hvor klienten får 
mulighed for at se dybere i sig selv og 
de muligheder vedkommende har her 
i livet. Men det nytter jo ikke noget at 
se sine skyggesider i øjnene og få af 

vide, at man har nogle fantastiske mu-
ligheder lige om hjørnet, hvis man ikke 
også får konkrete råd om, hvad man 
kan gøre for at komme derhen. ”For 
mig er clair voyance primært hjælp til 
at udvikle sig og gøre det, vi hver især 
er her for. Det udelukker ikke, at jeg 
også ser fremtidige begivenheder for 
mig – som for eksempel da en kvinde 
henvendte sig med fortvivlelse over, at 
hun ifølge lægen havde meget få 
chancer for at blive gravid. Jeg gav 
hende råd om først  at forandre nogle 
arbejdsmæssige ting, og at hun lidt 
senere ville få i alt to børn.. Efter et 
stykke tid ringede hun, at der desværre 
ikke var sket noget, men et år efter lyk-
kedes det, og hun fik tvillinger!

Clairvoyante rådgivere har de træk tilfælles, at de besidder en højt udviklet intui-

tion, evner for klarsyn og modtagelighed for budskaber fra den åndelige verden. 

Dog kun de budskaber, som den opsøgende person har behov for at høre lige nu 

og er parat til at høre. Aldrig informationer om død, sygdom eller ulykker. I Dan-

mark findes 115 clairvoyanter på behandlerlisten.dk (plus uorganiserede og ama-

tører) og hele 16 uddannelsessteder, hvor den moderne clairvoyant kan udvikle 

evnerne gennem professionel vejledning og træning. Liv & Sjæl har talt med tre 

clairvoyanter i hhv. København, Haslev og Hjørring. 
Af Vibeke Steinthal
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enkelte selv at skabe de nødvendige forandinger og 
arbejde med de konkrete råd hun giver. Hun er også 
meget bevidst om at støtte klienterne i at træffe de 
valg, der er sande for dem. ” Det er også derfor, at 
jeg hele tiden spørger om det giver mening, det jeg 
siger. Det skal give mening for den jeg taler med 
ellers er det lige meget.” 

Helle har mange gange været vidne til en drastisk 
forandring i en persons liv, så det kan være svært at 
fremhæve noget bestemt. ” F.eks. når et menneske 
stopper misbrug og begynder at leve sundt. Eller en 
kvinde vikler sig ud af den angst, der har fulgt hende 
hele livet. Eller når en stresset forretningsmand er 
ved at gå fallit, og hans fokus vender fra kun at tænke 
på profit til at satse på, hvad han kan gøre gavn med, 
herunder relationerne til medarbejdere, optimal 
udnyttelse af hver enkelts kompetencer, hensyn til 
miljøet osv. så han nu både har en blomstrende 
forretning og har det godt med sig selv. Dér har jeg 
eksempler på mennesker, der vender 180 grader.”
Helle Hewau arbejder også med lydhealing. Se 
nærmere på: www.hellehewau.dk.

Jeg har altid haft en stærk fornemmelse af, hvordan 
en person har det - følelsesmæssigt og psykologisk. 
Den sensitivitet har været der så langt jeg husker 
tilbage – noget der var svært for mig at håndtere som 
barn. Jeg vidste engang imellem, hvad der ville ske i 
fremtiden, hvis tingene forsatte som hidtil. Efter nogle 
traumatiske begivenheder, hvor jeg forinden havde 
set, hvad der ville ske og ikke havde været i stand til 
at gøre noget ved det, isolerede jeg mig mere eller 
mindre i bøgernes verden. I 12 års alderen tilbragte 
jeg timer på voksenbiblioteket med at læse bøger om 
religion, psykologi og åndsvidenskabelige emner.
 
Jeg har været gennem både depression, angst, min-
dreværd – alt muligt, men jeg har hen ad vejen gjort 
mig fri af det. Jeg uddannede mig til socialpædagog 
og arbejdede i nogle år på behandlingsinstitutioner 
og børnehjem. Og jeg kunne altid lige på stedet kon-
statere det enkelte barns problemer, og hvad det 
havde brug for. Men jeg var ikke altid i stand til at 
give en forklaring på, hvorfor jeg var sikker på, at det 
forhold sig sådan og sådan. Så det var faktisk et ønske 
om at finde forklaringer, der gjorde at jeg læste til 
cand. psych” 

Mystisk oplevelse
Midt i en længerevarende krise får Helle pludselig en 
mystisk oplevelse – en følelse af i tre dage at være ét 
med hele universet. 

”Det føltes helt fantastisk og gjorde det klart for 
mig, at vi alle kan komme til at leve i de højere be-
vidsthedstilstande, som jeg havde læst om i alle 
bøgerne. Det afstedekom også et dybt ønske hos mig 
om, at jeg måtte finde redskaber, så jeg kunne hjælpe 
mennesker med at gøre sig fri af alt det, der hindrer 
os i at have det godt.

Mange år senere skubbede en kollega til mig, at jeg 
skulle gøre noget mere ved de evner jeg havde. Jeg 
tøvede noget, men deltog så i en workshop, hvor man 
arbejdede med klarsyn. Da forsvandt enhver tvivl.”

Men det var evner, der skulle udvikles, så bagefter 
øvede Helle sig med klarsyn på prøveklienter. og de 
gav meget positive meldinger om hende, for flere og 
flere meldte sig. Det gik så godt, at hun åbnede praksis 
i København.

På spørgsmålet om beskederne til klienten kommer 
som kanalisering fra højere styrelse, svarer Helle: ”Jeg 
ved faktisk ikke helt præcist, hvor jeg har min viden 
fra. Den kommer ikke som stemmer i mit hoved, men 
som billeder, følelser og tanker, der er anderledes end 
mine ”almindelige” tanker. Jeg ønsker altid, at jeg må 
formidle det, som klienten har brug for nu og beder 
de tilstedeværende himmelske kræfter om at hjælpe, 
hvor det er muligt. 

Hun bekender sig ikke til en bestemt religiøs retning, 
men er et dybt spirituelt menneske. ”Jeg tror, det er 
Deepak Chopra der har sagt, at religion er at stole på 
andres erfaringer, og spiritualitet er at gøre sig sine 
egne. Hvis jeg taler om Gud, er det ikke i kristen 
forstand, men en tilstand af ren væren, af en enhed, 
der ligger til grund for alt, og som vi kan åbne os for.. 
Vi har alle en fri vilje og  mulighed for at vælge, 
hvordan vi vil forholde os til det, vi kommer ud for, 
og hvilken vej vi vil gå i livet. Og her er clairvoyance 
et fantastisk redskab til at blive set på alle planer og 
få det, man står i lige nu, belyst konkret og fra et 
højere perspektiv.

Jesus og hans budskaber er også en stor inspira-
tion for mig, men som sagt ikke i traditionel kristen 
forstand. Jeg ser ham og andre mestre  som et ek-
sempel til efterfølgelse, som en foregangsmand, der 
viser os andre, hvordan vi kan vågne op fra egoets 
illusioner og leve vores liv forankret i Gud, Ubetinget 
kærlighed, Universet, Buddhatilstanden eller hvad vi 
nu vælger at kalde det.” 

For Helle er der ingen forskel på, om konsultationen 
er personlig, eller om clairvoyancen foregår over 
telefon.  Men det kan der være for klienterne. For 
nogle er anonymiteten ved en telefonsamtale en 
fordel. Det gør det lettere for dem at åbne sig og tale 
om det, de ellers har svært ved. For andre er det lige 
modsat. De er mest trygge ved det personlige møde. 
Telefonrådgivningen er især en stor hjælp, når tingene 
brænder på eller valgene skal træffes her og nu.

Hjælp til selvhjælp
Helle understreger, at en konsultation er hjælp til 
selvhjælp og at hun kun kan pege på sammenhænge 
og vise nogle muligheder, men at det er op til den 

”Ingen kan give dig svarene og fortælle, hvad der er sandt 
for dig. Men de kan støtte dig i af finde dem selv” 

Helle er en nær ven. Hun er et  
gennemspirituelt menneske, der  
om nogen tager konsekvensen  
af at ”walk the talk”.
På mange måder besidder Helle  
de kvaliteter, som jeg holdt allermest 
af hos Seeren; præcision,  
bevægelighed og empati.
Lars Muhl, Forfatter, musiker, mystiker.
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Alt er tilrettelagt
Jeg tror på, at alt i vores liv er tilrettelagt. Men det 
er op til os selv at finde vejen frem til det, der er vores 
bestemmelse,” siger Torsten Nielsen, clairvoyant og 
hypnoterapeut med konsultation uden for Haslev på 
Sjælland.

”Træffer vi de forkerte valg, kan vi risikere at blive 
frustrerede og ulykkelige, og som clairvoyant ser jeg 
det som en vigtig opgave at hjælpe et menneske med 
at  vælge rigtigt. Jeg kan fortælle, hvad der vil ske, 
hvis du vælger den ene eller den anden vej. Beslut-
ningerne er helt op til personen selv, men jeg gør det 
nemmere for ham/hende at træffe dem. Ofte må vi 
tage en svær omvej, men når vi når frem til vores 

bestemmelse, giver følelsen af at være i mål en ro og 
glæde, som ikke er til at tage fejl af.”

Torsten var ikke som barn og ung bevidst om at være 
i besiddelse af clairvoyante evner. Han arbejdede i en 
årrække med salg og kundeservice i musikbranchen, 
men følte sig mere og mere tiltrukket af det alterna-
tive. Efter et kursus i Reiki-healing meldte han sig til 
en workshop med clairvoyance og blev så grebet af 
det, at han tog 1-årig clairvoyance-uddannelse i Joy 
Foundation og senere uddannelse til hypnoterapeut. 
De sidste to år har han arbejdet fuldtids med begge 
dele.

Guddommelig kraft
”Jeg tror på en guddommelig kraft baseret på kristen 
tro.Tidligt i forløbet fik jeg kontakt med en åndelig 
guide, St. Germain en af de opstegne mestre – sjæle, 
som efter talrige inkarnationer på jorden besiddder 
meget høj bevidsthed og har viet deres eksistens til 
at fuldføre den guddommelige plan her på jorden. St. 
Germain er altid hos mig, når jeg giver clairvoyance. 
Det samme gælder en kvindelig guide – Siri – som 
viste sig for mig under en meditation, men hvis op-
rindelse jeg ikke kender. De informationer, jeg giver 
en klient, kommer til mig fra en af disse to.”
Ifølge Torsten har alle mennesker åndelige guider 
hver med sit område, og vi kan gennem meditation 
træne os op til at kommunikere med dem. Han hjælper 
også gerne med kontakten under en hypnosebehand-
ling, såfremt klienten oprigtigt ønsker det.

Den mærkeligste oplevelse, Torsten har haft, var da 
han lå på en briks til fysiurgisk behandling og plud-
selig fik et stærkt budskab om noget, han skulle sige 
til sekretæren i forkontoret.

”Jeg følte det helt forkert at trænge mig ind på en 
fremmed person, men tilskyndelsen var så stærk, at 
jeg gjorde det – sagde til hende, at hun skulle gøre 
det, som hun følte allervigtigst.” Hun så forskrækket 
ud, og da jeg ringede kort efter for at undskylde min 
påtrængenhed, sagde hendes kollega, at hun havde 
fået det dårligt.

Jeg efterlod mit telefonnummer, og et par dage 
efter ringede kvinden og takkede varmt for min hjælp. 
Den havde først forskrækket hende, men derefter i 
den grad hjulpet hende til klarhed i forbindelse med 
en vanskelig skilsmisse. Jeg var dybt lettet, men følte 
trods alt, at min handling var et fejltrin, jeg aldrig vil 
gentage. Folk skal selv ønske clairvoyant hjælp, ikke 
modtage den uopfordret.

Den holdning har Torsten også, når han behandler 
med hypnose. Der kommer ofte budskaber til ham, 
men han spørger altid først, om klienten vil høre dem 
eller ej. 

Dyrebar gave
Anna Korsholm om den hjælp, hun fik fra Torsten 
Nielsen:

”I 2011 var mit liv rent kaos, jeg vidste hverken ud 
eller ind. En aften fik jeg den tanke at opsøge en 
clairvoyant og fandt frem til Torsten Nielsen på nettet. 
Jeg mailede til ham og fik et meget kvalificeret svar, 
som jeg så talte med min kæreste om. Det fik en rigtig 
god dialog i gang imellem os.

Siden besøgte vi hver for sig Torsten og fik begge en 
fantastisk oplevelse. Han gav os svar på rigtig meget. 
Nogle svar var dejlige og varmende, andre gjorde 
ondt og måtte bearbejdes en del bagefter. For hver 
dag, der går, bliver flere og flere ting rigtige. Torstens 
clairvoyance har været en dyrebar gave.”

”Jeg tror på, at alt i vores liv er tilrettelagt. Men det er op til os 
selv at finde vejen frem til det, der er vores bestemmelse”
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også, at en klient ringer et stykke tid efter og melder, 
at først nu forstår han/hun en af de ting, jeg sagde, 
for der er sket det og det..”

I clairvoyancen tager Eva udgangspunkt i nutiden, 
somme tider med tråde til fortiden fulgt op af de 
muligheder, hun ser ligge ude i fremtiden.

”Mange kommer med udfordringer i kærligheds-
livet. Jeg husker især en kvinde, der nærmest var 
besat af forelskelse, men urolig for om hun kunne 
holde på fyren. Da jeg klart så en anden mand komme 
ind i hendes liv, fik jeg forsikret hende om, at verden 
ikke ville bryde sammen, hvis fyren brød med hende 
– for der ventede en anden og bedre mand. Efter et 
halvt års tid fortalte hun mig så om sit nye og meget 
tryggere forhold. Det blev jeg selvfølgelig utrolig 
glad for at høre.”

Eva bruger også sine clairvoyante evner, når hun 
har klienter til psykoterapi – dog kun hvis personen 
giver tilsagn om at høre budskaberne. Ligesom de 
to andre nævnte clairvoyanter her i artiklen giver 
Eva også telefonclairvoyance.
www.evamadsen.dk

Fri af angst og stress
Anette Schrøder om sine oplevelser med Eva Madsen:
”Jeg var sygemeldt et halvt år med stress og angst, 
men ville absolut ikke opgive en stor og højtlønnet 
stilling. Da jeg tror meget på alternativ behandling, 
opsøgte jeg Eva Madsen i håb om at blive guided til 
løsning på en lang række uafklarede problemer.
Allerede efter jeg den første af fire sessioner blev 
jeg enormt imponeret af Evas præcise viden om mig 
og de problemstillinger hun havde nedskrevet, al-
lerede før jeg kom. Cd’en med samtalen var også en 
stor hjælp for mig at lytte til om og om igen.

Hun gelejdede mig forsigtigt ind på alvorligt at 
overveje et mindre stressende job – en beslutning 
jeg slet ikke var i stand til at tage alene. Jeg indså så 
lidt efter lidt, at livet skal leves NU, og efter at have 
fundet et andet arbejde til en betydeligt mindre løn 
har jeg fået det fantastisk godt.”.

Billeder, ord, indre stemme
”Inden en klient kommer, tuner jeg ind på vedkom-
mende og får informationer om, hvad der rører sig 
inden i personen og om hvilke temaer, jeg skal se på. 
Under selve sessionen kommer der endnu flere ofte 
helt konkrete informationer til mig via min klarfø-
lelse, klarhørelse og/eller klarsyn. Det ytrer sig som 
billeder, symboler, ord, tal, navne eller hele sætninger 
fra en indre stemme og fornemmelse,” siger Eva 
Madsen, som har konsultation i Hjørring. Hun er 
uddannet Reiki-healer, psykoterapeut og pædagog. 
De clairvoyante evner har hun videreudviklet på 
kurser ved bl.a. Centret for Spiritualitet i København.

”Når jeg som lille pige lå i min seng og skulle sove, 
så jeg meget ofte skygger i rummet og en fik klar 
fornemmelse af, at nogen var til stede. Og min intuition 
omkring mennesker var meget stærk. Der var således 
i min barndom en mand, som jeg var ekstremt bange 

for uden at kunne forklare hvorfor. Han gjorde mig 
aldrig noget, men mange år senere viste det sig, at 
han havde pædofile tendenser.”

Denne sensivitet gjorde Eva meget åben over for spi-
ritualitet og psykologi, så sideløbende med sit arbejde 
som pædagog videreuddannede hun sig inden for det 
psykologiske og alternative område.

”De budskaber, jeg modtager,tror jeg på kommer fra 
en højere styrelse – fra sjælen og forskellige guider. 
Der er altid en mening med det, der kommer. Jeg kan 
ikke se alt, og der kommer altid kun det frem, som 
klienten er parat til at høre.

Efterreaktion
Ligesom jeg får beskeder ind før sessionen, kan der 
af og til komme en vigtig besked bagefter.. I sådanne 
tilfælde kontakter jeg personen igen. Det hænder 

LILLE TEST
Som en lille test af de tre udvalgte clairvoyan-
ter bad denne artikels journalist om bud på 
løsning af følgende personlige problem:
”Jeg har i over to år kæmpet for et forfatterpro-
jekt og har en agent, som tror meget på min 
sag og forsøger at finde en køber. Han er dog 
flere gange blevet forsinket af mange forskel-
lige grunde. Skal jeg opgive projektet, eller 
finde en anden agent i håb om større held?”

Helle Hewau:
”Jeg tror ikke, at tiden er helt moden til dit pro-
jekt – det vil næppe blive til virkelighed før om 
et år eller to. Du skal ikke satse for meget på 
din agent, men føle dig fri til at vise manuskrip-
tet til andre uden helt at opgive agenten.
Prøv at lade dig guide igennem – få tilskyn-
delser til at finde den rigtige. Du spekulerer for 
meget og lader dig for meget slå ud af vente-
tiden. Skub det lidt til side uden at miste troen 
på det og brug energien på noget andet.”

Torsten Nielsen:
”Det ender med at falde på plads, men der 
venter endnu en del kampe. Hold fast i din 
agent, men kom selv med forslag til hvilke 
veje, han kan prøve. Jeg tror desuden, at der 
er noget, der skal ændres i dit manuskript.”

Eva Madsen: 
”Du føler, at du er løbet panden mod en mur 
– men halvdelen af dig tror meget stærkt på 
projektet, den anden halvdel er opgivende. Du 
skal holde fast, for det vil lykkes, dog ikke før 
om ca. et årstid. Og det bliver nødvendigt at 
skrive dit manuskript lidt om.”
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