Lydfilen er velegnet til undervisnings brug. Blandt andet om clairvoyance, afdøde m.v.Tallene angiver de enkelte
spørgsmåls varighed:
00-0:19
0:19-1:18
1:18 -1:58
1:59 – 2:44
2:45 – 5:16
5:17 – 6:44
6:45 – 11:10
11:11 – 14:19
14:20 – 15:50
15:51 – 17:17
17:18 - 17:43
17:44 – 18:33
18:34 – 19:13
19:14 – 19:57
19:58 – 21:17
21:18 – 21:54
21:56 – 23:45
23:46 – 25:29
25:30 – 26:02
26:03 – 27:38
27:39 – 29:16
29:18 – 30:13
30:14 – 33:04
30:14 – 33:04
33:06 – 34:15
34:16 – 34:37
34:38 – 36:19
36:20 – 42:36
36:20 – 42:36
42:37 – 43:38
43:39 – 46:09
46:10 – 47:50
47:51 – 48:27
48:28 – 50:51
50:52 – 52:53

Intro
Hvad er clairvoyance
Forskel på clairvoyance og intuition
Er alle mennesker clairvoyante
At udvikle intuition
Visualisering
Hvordan arbejder et medie
Hvordan arbejder en clairvoyant
Hvordan mærkes kontakt til åndelige hjælpere
Hvordan kan clairvoyante mærke kontakt til afdøde
Hører du de afdøde
Clairvoyant vejledning
Viljens kraft
Etiske regler
Kan clairvoyante se ind i alle mennesker
Kan clairvoyante selv åbne op og lukke af for deres evner
Kan du se lottotal
Clairvoyante har forskellige evner/ specialer
At være i nuet
Clairvoyance er en vejledning
Clairvoyance på dyr er en særlig dicplim
Trance
Hvor ofte skal man benytte en clairvoyant
Hvornår er det bedst at benytte en clairvoyant til rådgivning
Hvad kan man få ud af et besøg hos en clairvoyant
Hvor gammel skal man være før man kan få vejledning af en clairvoyant. / Unge og clairvoyance
Kan alle benytte sig af clairvoyance
Afdøde og klarsyn
Spøgelser & Hvad er en husrensning
Hvem tiltrækker sig spøgelser & Hvordan kan man finde ud af at der er spøgelser i hjemmet
Hvis et spøgelse ikke vil flytte
Eksempel på en husrenselse
Kan du bevise, at der er liv efter døden
Er du en plattenslager
Er du altid til rådighed med dine evner
ERLINNG CHRIISTENSEN og hjemmeside www.erlinngchriistensen.dk

