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En moderne troldmand Dorte Kvist Hent PDF Kun en håndfuld nulevende clairvoyante i verden kan det, som
Calle Montsegur kunne. 'Manden med røntgenblikket' blev han kaldt, da han for snart fyrre år siden under

navnet Kalle Jaurup startede sin naturlæge-praksis nord for Birkerød. Men han var alt andet end en
almindelig dansker. En mand med et fantastisk og mærkværdigt talent. Uden andre oplysninger end navn og
adresse kunne han stille skarpt på et menneske, redegøre for hans eller hendes dårligdomme og skavanker og
ikke mindst – behandle dem. Først og fremmest med tankens kraft. Calle Montsegur døde under samtalerne til

sin egen biografi, 73 år gammel. Om sig selv kunne han hverken diagnosticere eller spå, og på sin egen
dødsdag havde han netop fortalt forfatteren bag bogen, journalist Dorte Kvist om alle de gange, hvor han har
hjulpet afdøde op gennem dødens skakt til livets verden igen. Den verden havde Calle Montsegur indblik i.
Han kunne også fortælle om det sted, hvor alle mennesker er beskrevet, om universet, om Jordens forfatning,
kommende katastrofer og sågar om Gralens hemmelighed! Det lyder for usædvanligt til at være sandt, men
lige indtil Calle Montsegurs død ringede mennesker fra hele verden til ham for at få hjælp til fysiske og
psykiske problemer. Og han hjalp dem. Via samtaler med Calle Montsegur selv, med venner og patienter
omkring ham giver 'En moderne troldmand' et billede af en fantastisk clairvoyant begavelse og fortæller de
utrolige historier, der knytter sig til hans liv. En mand, der levede med sine unikke men også belastende

evner.

 

Kun en håndfuld nulevende clairvoyante i verden kan det, som Calle
Montsegur kunne. 'Manden med røntgenblikket' blev han kaldt, da
han for snart fyrre år siden under navnet Kalle Jaurup startede sin
naturlæge-praksis nord for Birkerød. Men han var alt andet end en
almindelig dansker. En mand med et fantastisk og mærkværdigt

talent. Uden andre oplysninger end navn og adresse kunne han stille
skarpt på et menneske, redegøre for hans eller hendes dårligdomme
og skavanker og ikke mindst – behandle dem. Først og fremmest
med tankens kraft. Calle Montsegur døde under samtalerne til sin



egen biografi, 73 år gammel. Om sig selv kunne han hverken
diagnosticere eller spå, og på sin egen dødsdag havde han netop
fortalt forfatteren bag bogen, journalist Dorte Kvist om alle de

gange, hvor han har hjulpet afdøde op gennem dødens skakt til livets
verden igen. Den verden havde Calle Montsegur indblik i. Han

kunne også fortælle om det sted, hvor alle mennesker er beskrevet,
om universet, om Jordens forfatning, kommende katastrofer og sågar
om Gralens hemmelighed! Det lyder for usædvanligt til at være

sandt, men lige indtil Calle Montsegurs død ringede mennesker fra
hele verden til ham for at få hjælp til fysiske og psykiske problemer.
Og han hjalp dem. Via samtaler med Calle Montsegur selv, med
venner og patienter omkring ham giver 'En moderne troldmand' et
billede af en fantastisk clairvoyant begavelse og fortæller de utrolige
historier, der knytter sig til hans liv. En mand, der levede med sine

unikke men også belastende evner.
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