SIQ Instituttets Undersøgelse af Clairvoyante evner?
©Af Merete Gundersen 2009

Undersøgelse af clairvoyante evner
Nyere forskningsforsøg tyder på, at hukommelsen er udviklet, for at vi kan forestille os fremtiden.
For nylig har flere forskerhold1 meget overraskende dokumenterer, at de samme hjerneområder
aktiveres, både når vi tænker på fortiden og fremtiden.
Vi har stillet spørgsmålet: ”Er det her at hjernen ligger inde med det fænomen der kaldes
clairvoyance?”
Interessen blev vagt, og vi får derfor lyst til at belyse, hvor mange mennesker, der mener de har
clairvoyante evner.
Spørgeskema undersøgelse:
Vi undersøger, hvor mange mennesker der mener, de har clairvoyante evner i en eller anden
udstrækning.
Spørgsmål: Har du clairvoyante evner
Svarmulighed: Ja, Nej, Ved ikke
Der er ingen kønsopdeling på undersøgelsen, men det kan ses ud af svarene på navnene, at
80% af svarende kommer fra kvinder.
Undersøgelsen har været lagt ud på www.siqintelligens.dk
Den har været lagt ud på www.facebook.dk
Den har været sendt ud i et nyhedsbrev fra SIQ Instituttet.
Websiden www.siqintelligens.dk bringer viden om SIQ- Den Spirituelle Intelligens.
De fleste mennesker, der besøger denne side, er mennesker, der i forvejen ved, hvad den spirituelle
intelligens er. De har kendskab til spirituelle indsigter på et eller flere aspekter. Det kan dog også
være mennesker, der er søgende og gerne vil vide noget om SIQ- Den Spirituelle Intelligens.
Det antages derfor, at de fleste af de mennesker, der har svaret på spørgsmålet, er mennesker, der
kender til begrebet clairvoyance, og at de i forvejen er vidende om spiritualitet og den spirituelle
intelligens på et ikke nærmere defineret niveau.
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Det antages ligeledes, at en del af de adspurgte selv arbejder med clairvoyance eller har haft
spirituelle oplevelser, som har vist dem, at de har clairvoyante evner.
Antagelsen af dette fremkommer i forhold til den aktivitet, der er på SIQ siden med spørgsmål og
svar og indsendte spirituelle oplevelser til Instituttet.
Undersøgelsen har været præsenteret for 2.500 mennesker.
Undersøgelsen er besvaret af 355 mennesker, hvoraf 80% er kvinder
Svarende fordeler sig som følger:
• Ja 238 • Nej21• Ved ikke 96238 mennesker ud af 355 mente, de havde en clairvoyante evner
21 mennesker ud af 355 mente ikke, de havde clairvoyante evner
96 vidste ikke om de havde clairvoyante evner
Konklusion:
67 % af dem, der besvarede, svarede, at de havde clairvoyante evner
6 % af dem der besvarede, svarede, at de ikke havde clairvoyante evner
27 % af dem der besvarede, svarede, de ikke vidste om de havde clairvoyante evner
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Merete Gundersen er forfatter til 8 bøger. Har udgivet en række meditations/visualiserings -cd´er.
Hendes speciale er SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Holder foredrag og workshop i meditation der
giver mening mål og muligheder.
www.meretegundersen.dk

Litteratur liste:
• Lær at anvende den psykiske berøring af Ted Andrews
• Lær at arbejde med den spirituelle verden Ted Andrews
• Lær at forstå & praktisere clairvoyance af W.E. Butler
• Clairvoyance & Selvudvikling af Rita Johansen
• Når ånd og stof mødes af Eskild og Birgit Tjalve
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