
Alt i  universet består af energier, 

der vibrerer på forskellige frekvenser.

Clairvoyante, evner med deres stærke

indfølingsevner at fornemme disse

energier og deres frekvenser og

herigennem kunne fomidle budskaber til

andre.

ERLINNG CHRI ISTENSEN -  INTERNATIONAL
CLAIRVOYANT,  HEALER &  MEDIUM 

Gode grunde 
- til at træne dine clairvoyante

evner 



Give your wedding guests the

ultimate royal treatment

Når du træner dine clairvoyante evner, tager du styring i dit
liv og derigennem vil du opdage at dit behov for kontrol
mindskes og din livskvalitet forøges.

Når du træner dine clairvoyante evner, forstærker du dine
personlige kompetencer gennem meditation, træning i
clairvoyante udtryksformer, skelneevne og optræning af din
centrering. 

Når du træner dine clairvoyante evner, forstærkes din
empati, din sensitivitet, din intuition og der lukkes samtidig
op for din evne til mediumship.

Når du træner dine clairvoyante evner, bliver du meget
bedre til at være i nuet og du formindsker stress. 

Når du træner dine clairvoyante evner skaber du selvindsigt
og optimerer din selvudvikling. 



Give your wedding guests the

ultimate royal treatment

Når du træner dine clairvoyante evner, lærer du om
åndsvidenskaben, etikken og faldgruber i samarbejdet med
den åndelige verden. 

Når du regelmæssigt arbejder med dine clairvoyante evner,
forstærker du din tro på dig selv og din tillid til universet. 

"Clairvoyance betyder at se, høre, føle og opleve klart.
Personer, der besidder clairvoyante evner, får informationer

og budskaber fra den åndelige verden. 

Alle har åndelige vejledere og skytsengle, og en clairvoyant
hjælper dig med at formidle de budskaber.

I en session arbejdes der med relevante temaer og spørgsmål
du har. Vi arbejder fra fortiden til de muligheder, der ligger for

dig i fremtiden" 



ALLE ER FØDT MED
CLAIRVOYANTE EVNER...

Selvfølgelig er vi alle født med vores clairvoyante evner! Alt andet et en
gang sludder… 

Vi fødes alle med en række talentkerner. Det vil sige talenter indenfor
forskellige områder. Det kan være kunstnerisk, musikalsk,

pædagogisk, psykologisk, være praktisk anlagt, fysisk udholdende
m.m. 

Det er altså områder vi hver især kan være særligt gode til – og
naturligvis er der områder, hvor vi ikke er så gode. Dog skal der være

en motivation og målrettethed hos det enkelte menneske, der
ligeledes skal være tilstede for at forædle en bestemt talentkerne i

livet. 

Siden år 2000 millennium, hvor vi gik ind i Vandbæreren tidsalder
(individualismens periode) har vi oplevet og set et stærkt ønske hos

mennesker om personlig dygtiggørelse og personlig udvikling.

Clairvoyante eller psykiske evner kan defineres som en særlig evne til
at kunne opfatte ikke målbare ting. Altså ting, der ikke eksisterer i de 5

jordiske instinkter, som er: se, dufte, smage, føle og høre.

dagens Danmark er det vigtigt, at det enkelte menneske forstår
værdien og bevidstheden af at udvikle sine clairvoyante / sensitive

sider, for at opnå en balance i livet. Dette sker ikke ved at læse bøger
alene. Bøgerne kan give enkelte retningspile om hvad man bør være

opmærksom på i sit liv, hos børn eller øvrige medmennesker. Den
bedste måde er at begynde at arbejde på en bevidst, målrettet og

praktiks måde herpå.



Give your wedding guests the

ultimate royal treatment

5 TEGN DER VISER DU ER KLAR TIL,
AT BRUGE DINE CLAIRVOYANTE

EVNER MERE SERIØST

Du har arbejdet lidt med discipliner indenfor
clairvoyance og har lyst til, at få større viden og

indsigt.

Du føler dig  parat til en forandring i dit liv og  
oplever et større gå – på – mod end du

plejer. 

Du er stabil og har begge ben solidt plantet på
jorden. 

Du er interesseret i åndsvidenskab og
spiritualitet.

Du får fornemmelser i samspil med andre
mennesker. 



... hvor jeg tuner ind på dine clairvoyante evner og
hjælper dig med at opdage om det er tid til at du
lærer, at bruge dine evner mere professionelt. 

Samtale tager ca. 15 min. og foregår over telefon eller
zoom. 

BOOK EN GRATIS
AFKLARINGSSAMTALE 

Book din samtale på:
erlinng@erlinngchriistensen.dk



Jeg kan gennem clairvoyance vejlede dig, så du kan nå dine mål og
udvikle dig personligt og professionelt. 

Der kan være spørgsmål om samliv, børn, jobmuligheder, traumatiske
oplevelser, investeringer, relationer, kontakt til afdøde (såfremt dette

måtte ønskes) m.v.

I mine sessioner lægger jeg vægt på at du får  værktøjer til at ændre
de uhensigtsmæssige mønstre og fastlåste følelser, som du er

begrænset af. 

Du får ingen facitliste, men muligheder, som du selv skal vælge
imellem og handle efter.

FÅ EN CLAIRVOYANCE SESSION 

Etiske regler:
Der tunes ikke ind på død, ulykke og 3 voksen part. (Kan se en relation til en 3 voksen “gennem”
dine øjne vedr. kontakt viser de afdøde, som ønske dette). Desværre har du ikke mulighed for

at bestille ‘en samtale’ til en bestemt afdød, men det ses ofte at pågældende viser sig
alligevel. Princippet er du får ikke mere end du kan håndtere.

Bestil din tid nu og vælg mellem følgende:

30 minutters clairvoyance kr. 750,-

60 minutters clairvoyance 1.200,-

tidsbestilling skal ske på mail: erlinng@erlinngchriistensen.dk
(opgiv venligst telefonnummer og mail ved bestilling)


