
1



2

Auralæsning
Erik Ansvang

www.visdomsnettet.dk



3

Auralæsning
Af Erik Ansvang

En clairvoyant kan se aura.
Men det er ikke enhver clairvoyant,

der kan læse den.

Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser
For at forstå hvad der sker, når et medialt menneske “læser” en aura, er det nok 
nødvendigt først at give et eksempel fra den fysiske verden.

I den fysiske verden er det almindelig kendt, at Solens hvide lys indeholder en 
række underfrekvenser. Det kan man se, når man lader lyset passere gennem 
et prisme. Lyset spaltes op, og man kan nu se spektrets farver – eller sagt på en 
anden måde: Man kan se, at alle underfrekvenserne hele tiden har været i det hvi-
de lys. Man ved også, at de højeste frekvenser skaber de blå og violette farver, 
mens man i de laveste frekvenser får de røde og orange farver. Ind imellem findes 
resten af frekvenserne og farverne. Med dette billede er det muligt at illustrere de 
forskellige svingninger og frekvenser i den fysiske verden. Med synssansen opleves 
frekvenserne som farver.

Følelses- og tanketilstande er også farver
Nøjagtig de samme lovmæssigheder gælder i de indre verdener. Forskellige 
svingninger repræsenterer forskellige følelses- og tanketilstande. Når et sensitivt 
menneske – dvs. et medialt eller clairvoyant menneske – er i stand til at opfatte 
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de indre verdeners svingninger og overføre dem til hjernebevidstheden, opleves de 
som farver. Årsagen er, at mennesket er vant til at opfatte de forskellige frekvenser 
som farver. Derfor oplever den clairvoyante disse svingninger fra de indre planer 
som farveindtryk.

Det er derfor hjernen, der fortolker disse indtryk som farver. I de indre verdener 
vil man også opleve dem som farver, men det ville faktisk være mere korrekt at 
beskrive dem som frekvenser. 

Er det stoffets farve eller aktivitetens farve?
Problemet er, at den clairvoyante normalt ikke skelner mellem, om det man ser, er 
stoffet med dets egne farver, eller om det er stoffet, der er aktiveret i forskellige 
tilstande, og som derfor kommer til udtryk som farver i hjernebevidstheden.

Den clairvoyante opfatter stof med en bestemt frekvens, der er skabt af menneskets 
bevidsthed, og derfor udtrykker denne frekvens forskellige sindstilstande. Disse 
frekvenser eller sindstilstande opfattes og fortolkes af den clairvoyante som farver.

Kama-manas
Svingninger i astrallegemet udtrykker forskellige følelsesmæssige tilstande, og 
svingninger i mentallegemet udtrykker på samme måde forskellige tanketilstande. 
Men ofte hænger tanker og følelser sammen, sådan at bestemte følelser i astralle-
gemet aktiverer bestemte tanker i mentallegemet i det man kalder de astro-mentale 
former … eller kama-manas som de hedder på sanskrit. Kama er begær. Manas er 
tanke.
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Legemerne udveksler partikler med omgivelserne
Samtidig må man være opmærksom på, at de indre legemer konstant udveksler 
partikler eller svingningsfrekvenser med omverdenen. Det medfører, at hvis man 
ofte føler og tænker på bestemte måder, skaber man følelses- og tankevaner. Sker 
det, tiltrækker man mere stof af de pågældende frekvenser fra omverdenen og 
indbygger det i det astrale og mentale legeme. Derfor bliver det endnu lettere at 
tænke og føle på den samme måde næste gang.

Udsultning af uønsket stof
Hvis man ønsker at skille sig af med uønsket stof – og dvs. at skille sig af med 
uønskede følelses- og tankevaner − skal man udsulte disse former. Man skal holde 
op med at tænke og føle på den bestemte måde, man ønsker at slippe af med. 
Følelses- og tankeformerne vil derfor dø en udsultningsdød. Udsultningen består i, 
at partiklerne udskiftes, fordi man begynder at føle og tænke på en anden måde. 
Man indbygger derfor nyt stof, som svinger på en anden og forhåbentligt højere 
frekvens.

Følelses- og tankevaner er menneskets karakter
Princippet er derfor, at et menneske livet igennem opbygger en række følelses- og 
tankevaner, som kaldes menneskets karakter. Denne karakter kommer til udtryk i 
en helt bestemt farvesammensætning i de indre legemer – det dvs. i den astrale 
og mentale aura.

Den astro-mentale aura
Man kan se de to legemer som ét og kalde dem den astro-mentale aura. I hviletil-
stand har den en bestemt farvesammensætning. Den clairvoyante iagttager denne 
farvesammensætning, og derfor er det muligt at bedømme karakteren på grundlag 
af auraen.
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De flygtige tilstande
Men konstant skyller der forbigående og flygtige tilstande igennem auraen, som 
fuldstændig dominerer auraens udseende. Det kan eksempelvis være et irritations-
anfald eller aggressioner – eller en følelse af glæde eller hengivenhed – der dukker 
op og toner ud igen. Den midlertidige tilstand ændrer fuldstændig auraens udseende, 
men menneskets karaktermønster befinder sig nu inde bagved, og er midlertidigt 
skjult af den forbigående tilstand.

De mange tilstande
Det er vanskeligt for den clairvoyante at skelne imellem de mange tilstande, for …

o Hvad er følelser og dermed astralt?
o Hvad er tanker og dermed mentalt?
o Hvad er mere permanente karaktertræk?
o Hvad er pludselige tilstande?
o Hvad er mere varige tilstande?
o Hvad er mellemtilstande … etc.

Navnlig mellemtilstandene er et stort problem. Hvad er f.eks. en ny forelskelse − eller 
en misundelse − eller en depression? Det er alt sammen tilstande, der kan vare et 
stykke tid … måske i uger – måske i måneder. Og hvilke tilstande skjules så bagved 
dem? Hvilke tilstande repræsenterer den egentlige karakter? Som regel er det hele 
temmelig blandet, sådan at det viser sig som ret ubestemmelige kombinationer.
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Kræver stor viden
Det hele kommer til udtryk i de frekvensmønstre, der opleves af den clairvoyante 
som farver. Og det fortæller, hvor vanskeligt det egentlig er, og hvor stor viden det 
reelt kræver. Måske har den clairvoyante lært, hvad de forskellige farver betyder. 
Men ved den clairvoyante også, hvad sammenblandingen af 5 eller 10 forskellige 
farver betyder? Og hvad med betydningen af farver, der ikke findes i den fysiske 
verden? Langt de fleste clairvoyante har kun et klarsyn, der rækker ind i den astrale 
verden. De kan derfor ikke se det egentlige tankeliv. De kan kun se tankelivet, 
sådan som det præger følelserne, og derfor kan de kun læse tankelivet indirekte. 
Neutrale tankeformer kan de slet ikke se.

Det medfører, at clairvoyante mennesker kan aflæse sindstilstande hos almindelige 
mennesker, men når de står overfor højere udviklede mennesker, vil de højere 
dele af tankelivet – altså hele det åndelige tankeliv – være helt ude af syne. De 
kan derfor ikke se den enorme overbygning, der ligger over et kontrolleret, roligt 
og harmonisk følelsesliv, og derfor vil de ofte tage fejl, når de skal bedømme per-
sonens karakterudvikling. Det er derfor ikke de højere dimensioner, der mangler 
hos personen − det er den clairvoyantes evne til at se de højere dimensioner, der 
er fraværende.

At læse en aura er derfor en uhyre vanskelig ting, der ikke alene kræver evnen til 
at se disse verdener, men også en stor og generel viden. Det skal ikke opfattes 
som en advarsel mod at konsultere clairvoyante, for de kan ofte give både vigtige 
og korrekte oplysninger, men man må aldrig stå med hovedet under armen. Det 
er vigtigt altid at være kritisk, tænke selv, undersøge selv og selv skaffe sig viden.
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