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DET TREDJE ØJE 
Af Inge Lise Laursen 

Pludselig åbner det tredje øje sig for mig. Jeg ser flere mennesker på gaden, end der egentlig er. Det 
er sjæle fra den anden verden. 

Ordene er Leah Lynggaards. Clairvoyant rådgiver, hvis liv for 2 år siden tog en drejning, som hun ikke i 
sin vildeste fantasi havde forestillet sig. 
En kold og regnfuld mandag i december begiver jeg mig til Fanø for at få en snak med Leah. En gåtur 
gennem Nordbys små gader fører mig til hendes hjem midt på hovedgaden, hvor hun er hendes 2 børn 
bor øverst i en nyrestaureret ejendom med udsigt over øen. Her udfører hun sin clairvoyance i en 
hyggekrog i stuen. 
Som regel opsøger folk Leah, når det knager i parforholdet. Ender det med skilsmisse? Eller efter 20 år 
i samme job leger man måske med tanken om at skifte løbebane og bruge nogle andre sider af sig selv 
- men hvilke? 

Energier  
Leah læser en klient ud fra de energier, han/hun udsender. Navnet er det eneste, hun behøver. Det 
stiller hun ind på og beder så sine åndelig vejledere om hjælp. Okkulte og mystiske seancer oplever 
man ikke hos Leah. Hun og klienten sidder overfor hinanden og til sammen menneske til menneske.. 
Hun kan se hvordan klientens liv tegner sig, og foreslår forskellige alternativer til at komme videre. 
Hun ser via indre billeder, som når man læser en bog, og hendes informationer er i tanker, som 
kommer til hende fra hendes skytsengel. 

Skytsengle og ånder  
- Alle haren skytsengel og åndelige guider, siger Leah. Man behøver ikke at fornemme dem fysisk, men 
oplever f.eks. at man får en tanke. De repræsenterer intuitionen. Hun har været opmærksom på sin 
skytsengel siden barndommen, hvor hun oplever en mand sidde ved siden af sig, når hun er alene 
hjemme. Skræmmende, husker hun. Sine clairvoyante evner har hun efter sin mor, der aldrig har 
brugt sine af skræk for det hokuspokus. 

Vraget  
Fra et travlt job som administrator står hun som 36-årig pludselig uden arbejde - vraget! Langsomt går 
det op for hende, at der er en mening med det. Hun oplever det tredje øje åbne sig, som kun 
clairvoyante er udstyret med: hun ser flere mennesker på gaden, end der egentlig er. Det er sjæle fra 
den anden verden. Leah kommer også ud for en voldsom ulykke, som hun mirakuløst overlever.  

Clairvoyance - nej tak  
Leah søger ind på Clairvoyance skolen for at finde svar. Opsat på lige at få noget sat på plads og så 
ellers forsætte sit liv som hidtil. Hun lærer dog at bruge sine evner og indser under forløbet, at det er 
det rigtige for hende. I dag lever hun et liv som før men i pagt med sig selv, sit arbejde og sine børn, 
som hun taler åbent med om det. 
Clairvoyance er ikke længer tabu. Flere og flere søger alternativ hjælp. Mange lever et overfladisk, 
materialistisk liv uden tætte relationer, en kristen tro eller andre faste holdepunkter i tilværelsen. Det 
er ifølge Leah vigtigt at finde ro og fred inden i sig selv. Det giver et bedre liv, og man bliver et bedre 
menneske. - Vi er her på jorden for at lære, og vi står kun til regnskab overfor os selv - og vores 
omgivelser. 

Etik og moral  
Kodeord i professionelt arbejdende clairvoyantes behandling. Arbejdet med åndernes verden er 
ansvarsfuldt - og givende. Skepsis er sundt nok i hendes verden, mener hun, for den tæller også 
plattenslagere. - Jeg skal bestemt ikke indoktrinere nogen eller forsvare clairvoyance. Folk har deres 
frie vilje, til at tro hvad de vil. Men jeg oplever, det hjælper mennesker i krise. Og det har givet mig 
stor styrke at være kommet hertil. Man fornemmer det. Hun udstråler både råstyrke og finfølelse. 

 



Clairvoyance: Evne til at aflæse mennesker 
Clairvoyant foreningen har 85 medlemmer, blandt dem Leah Lynggaard. Optagelse i foreningen sker 
efter 5 års praksis som clairvoyant, eller hvis man har gået på en af clairvoyance skolerne. 

Foreningens etiske regelsæt: 

En god og ansvarlig clairvoyant 

- stiller aldrig ind på en person, der ikke har bedt om det 
- (mis)bruger aldrig sine evner i festligt lag 
- fortæller aldrig og død, ulykke og alvorlige sygdomme 
- viser respekt og indlevelsesevne 
- har tavshedspligt 

 
 

 


