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Clairvoyance
& psykiske evner

Af Kenneth Sørensen
Fra Clairvoyance til Intuition

Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske evner har til hensigt at 
give nogle få men faktuelle oplysninger om metafysiske evner. I nutiden har især 
clairvoyance og clairvoyante fanget menneskers og mediers opmærksomhed, og det 
har skabt øget efterspørgsel efter clairvoyant rådgivning og hjælp fra mennesker 
med andre psykiske evner. Derfor er der efterhånden et voksende behov for at 
vide mere om de metafysiske evner, der efterspørges – for det er navnlig vigtigt at 
kunne skelne mellem pålidelige evner og de tvivlsomme. 

Artiklens oplysninger kræver et vist forhåndskendskab til esoterisk psykologi. Den 
er navnlig baseret på åndsvidenskabens forskning og Alice A. Baileys esoteriske 
visdom. Alice A. Bailey var i øvrigt selv både clairvoyant og clairaudient, og hun 
havde desuden veludviklede telepatiske evner.

Hvad er clairvoyance (klarsyn) og psykiske evner?
Iflg. åndsvidenskaben er mennesket dybest set en sjæl. Sjæl er ganske enkelt et 
andet ord for bevidsthed. Sjælen og bevidstheden har en række sanser, som den 
bruger til at udvikle sig selv dvs. bevidstheden med. På det fysiske plan har sjælen de 
kendte fem fysiske sanser, som hjælper den til at orientere sig i og forstå den fysiske 
verden. I de indre verdener har sjælen også en række evner, som den benytter til 
at orientere sig på de indre eksistensplaner og forstå dem. Iflg. åndsvidenskaben 
består virkeligheden af syv bevidstheds- eller eksistensplaner, der omfatter alt fra 
det højeste, fineste og mest subtile åndelig plan til det laveste, groveste, tætteste 
og tungeste fysiske plan.
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De syv eksistensplaner
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På hver eksistensplan har sjælen en række aktive og latente evner, som den kan 
benytte, forudsat at evnerne er udviklet. De evner, der er knyttet til de højere 
eksistensplaner, er de mest omfattende, men også de mest indsigtsfulde, for på 
de højere eller dybere planer nærmer man sig årsagernes verdener. Derfor giver 
de højere planer den mest præcise indsigt og forståelse, forudsat at man har 
evnerne, der kan afkode de høje frekvenser. Og det modsatte gør sig naturligvis 
gældende, når man bevæger sig ind på de lavere planer, for her præsenteres man 
for virkningernes verdener. Det medfører, at f.eks. astral clairvoyance giver indsigt 
på astralplanet, men de clairvoyante iagttagelser er uundgåeligt meget usikre. Der-
for kaldes astralplanet også blændværkets plan.

Ægte intuition er en langt højere og mere præcis psykisk evne, end hvis en clairvoyant 
anvender astral clairvoyance. Men bemærk at der står ægte intuition. Problemet er, 
at de fleste er uvidende om, hvad der menes med ægte intuition. Ægte intuition er 
ikke en svag og udefinerbar fornemmelse af, at et eller andet muligvis kan være 
sandt. Intuition er en krystalklar og ufejlbarlig indsigt i alle de højere aspekter af 
planen for planeten, og hvordan det enkelte menneskes liv passer ind i planen. 
Ægte intuition er derfor nært knyttet til meningen og formålet med tilværelsen.

Clairvoyance og psykiske evner på bevidsthedsplanerne
På astralplanet, der er de kollektive følelsers plan og det første opholdssted for 
alle sjæle, der træder ud af inkarnation – de såkaldt døde. Her møder sjælen 
hele menneskehedens samlede forestillings- og begærliv – dvs. en kombination 
af mentale og følelsesmæssige hukommelsesbilleder. På astralplanet har sjælen 
følgende evner: Lavere astral clairvoyance (clairvoyant klarsyn), clairaudience 
(klarhørelse), psykometri (klarfølelse), forestillingsevne og aspiration. 

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 inkarnation. På det lavere mentalplan har sjælen følgende evner: 
Højere mental clairvoyance (clairvoyant klarsyn), højere clairaudience (klarhørelse), 
højere psykometri (klarfølelse) og klar skelneevne.
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På kausalplanet, der også kaldes det højere mentalplan, befinder sjælen sig i sin 
egen verden, og her har sjælen følgende evner til sin rådighed: Dømmekraft, respons 
på gruppevibration og åndelig telepati. 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 tidspunkt.

På det buddhiske plan, der befinder sig umiddelbart over sjælens plan, findes det 
sande kærligheds- og visdomsplan. Det buddhiske plan kaldes ofte for intuitionens 
plan. Her har sjælen følgende evner: Åndelig forståelse, åndelig healing, åndelig 
vision, åndelig intuition, åndelig idealisme.

På det atmiske plan, der svarer til buddhisternes Nirvana, findes den åndelige viljes 
plan. Her har sjælen evner, der er helt uforståelige for nutidens menneskehed, for 
evnerne er i høj grad abstrakte: Salighed, aktiv tjeneste, indsigt, perfektion og 
alvidenhed.

Clairvoyance og chakraer
Clairvoyance og de psykiske evner betyder, at den clairvoyante har kontakt med og 
indsigt i et eller flere af de højere bevidsthedsplaner. De psykiske evner fungerer 
i forbindelse med de syv psykiske centre, der ligger langs rygraden i æterlegemet 
og udmunder på forsiden af kroppen i syv chakraer. Chakra er et sanskritord, der 
betyder ”hjul” pga. chakraernes hvirvlende og hjulformede aktivitet.
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De syv centre i den æteriske rygsøjle fungerer som indslusningscentre for astrale, 
mentale, kausale eller højere bevidsthedsimpulser, der strømmer fra følelseslivet, 
tankelivet og den højere intuition ind i den fysiske hjerne. Men desuden påvirkes 
hjernen udefra via de fem fysiske sanser. Hvert center formidler derfor bestemte 
typer af energier og bevidsthedsindtryk, og derfor har de relation til de forskellige 
psykiske sanser.

De psykiske evners anvendelse
De psykiske evner har historisk set været benyttet i oldtidens mysterieskoler og 
deres religiøse praksis. De blev brugt som et redskab til at skabe kontakt mellem de 
indre bevidsthedsplaner og mennesket i den ydre verden. Oraklet i Delfi er et kendt 
eksempel på, hvordan fortidens clairvoyante formidlede kontakt mellem den indre 
verdens mysterier og det inkarnerede menneske. I nutiden har clairvoyante brugt 
deres metafysiske evner og andre psykiske evner til at udforske og formidle indsigt 
om de indre verdeners natur, herunder kosmologi, esoterisk psykologi, esoterisk 
astrologi, esoterisk healing og mange andre esoteriske emner.

Den visdom, der strømmer ud af f.eks. H.P. Blavatskys og Alice A. Baileys forfatterskab 
taler for sig selv. Det er interessant at bemærke, at de bedste clairvoyante primært 
brugte deres højere psykiske evner som f.eks. åndelig telepati og højere inspiration 
i deres forskning. 

De psykiske evner bruges i mange forskningsmæssige sammenhænge – eksempelvis 
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inden for sygdom og healing, palæontologi (studie af fossiler), forhistorisk forskning, 
atomfysik og kemi, lyd, lys og musik m.m. De kendteste og mest anerkendte forskere 
er teosofferne: Geoffrey Hodson, Charles W. Leadbeater, Annie Besant, Dora van 
Gelder Kunz og antroposoffen Rudolf Steiner.
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