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Halvt norske Monique Guild jobber som «intuitiv forretningskonsulent» i USA.

Los Angeles (DN): Monique Guild bremser opp bilen sin, en Porsche, og 

stiger ut med en mobil i hånden. Som «intuitiv næringslivskonsulent» bistår 
hun klienter som skulle finne på å ønske seg mer penger, suksess og 
innflytelse, over telefon.

– Jeg er som en vanlig bedriftsrådgiver, men med ekstra spesielle evner. Jeg 
kan se årsaken til at en bedrift står i stampe og hva som må gjøres for å 
fikse problemet, sier Guild idet hun skritter over grusen i innkjørselen til et 
hus i Beverly Hills.

Nå har synske med et godt øye til business omdøpt seg selv til 
«intuisjonister», «instinktive rådgivere» og «mentalister». De gir 
investeringstips, fanger opp vibrasjoner i jobbintervjuer, sanser seg frem til 
smarte omstruktureringer og kurser personell i magefølelse. Rick Butler, 
direktør og eiendomsutvikler, forteller DN at Guild har avslørt rusmisbruk 
blant ansatte og en gang reddet firmaet hans, Aardex, fra å bli oppkjøpt av 
en løgnaktig investor.

– Mange later som de vil deg vel, men det de vil, er å rane deg. Monique kan 
føle om folk har integritet, om de er oppriktige og hvilke motiver de har, sier 
Butler, som medgir at det han betrakter som «uvurderlig hjelp», kan bero på 
at han selv er svært skeptisk til intuisjon, men i stedet er «praktisk, analytisk 
og rasjonell» og nesten litt evneveik på området.

– Hun har fortalt meg ting om forretningsforbindelser jeg ikke hadde en 
anelse om, for jeg eier ikke intuisjon.

Tankemønstre 

Guild sitter ofte i skyggen fra et overbygg ved bassenget i Los Angeles og 

føler på stemmene hun hører i telefonen. Alt hun trenger er notater fra 
tidligere sesjoner samt sine spesialevner, som hun har vært i besittelse av 
siden hun var ti år.

– Jeg merket det da jeg var liten, sier hun.

– Hva da, helt konkret?

– At jeg kunne se ting ingen andre så.
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Intuisjonisten åpner en laptop og peker på en mappe med lydfiler. Filene 
inneholder klientenes første konsultasjon og deres hemmeligste betroelser: 
barndom, nederlag, skam, skilsmisser, konkurser, krav og atter krav, kort 
sagt, årsakene til at omsetningen er gått i stå.

– Jeg kan høre en stemme eller se et ansikt og får, umiddelbart, kaskader 
med informasjon i hodet. Det er som å se på film, jeg bare følger bildene, 
oppklarer Guild.

Hun trykker på en lydfil, lytter til sin egen stemme: «Jeg ser rusmisbruk, noe 
som skjedde da du var 16 år og et forhold som ble oppløst for omtrent 17 år 
siden. Hva er dette?» Klienten, en mann, svarer: «Foreldrene mine drakk», 
«Da jeg var 16, ble jeg utvist fra en privatskole», «For 17 år siden, da fikk jeg 
en ny partner og jeg tapte 350.000 dollar». Ingen krystallkuler er i sikte.

– Jeg er ikke synsk, jeg er intuitiv, bedyrer Guild.

– Jeg mener at folk blir avhengige av sine egne følelser og blir sittende fast i 
et mønster fra fortiden, noe som påvirker forretningslivet. Jeg hjelper dem å 
overvinne dette.

Utleievirksomhet 

Diego de Sola, direktør for Inversiones Bolivar, et eiendomsselskap i El 

Salvador, forteller at han i en lang periode ringte til California hver uke for å 
konferere med Guild. Han var svett av nedgangstider og «preget av 
dommedagsfølelse».

– Alt jeg gjorde var å fokusere på risikobegrensning. Jeg maktet ikke å se 
muligheter og ødela for meg selv. Intuitiv eller ikke, hun forandret uansett 
tankemønsteret mitt til det bedre, sier de Sola, som ble så oppstemt av 
samtalene at han grunnla en ideell organisasjon, Glasswing International, og 
nylig samarbeidet med kronprins Haakon om Global Dignity Day, 
verdighetsdagen, i Sentral-Amerika.

– Monique Guild hjalp meg til å forstå at jeg ønsket å gjøre noe godt for 
samfunnet i tillegg til eiendomsforretningen. Hun hjalp meg å definere et 
mål, hun ga meg hjemmelekser og vi snakket ukentlig om fremgangen.

Jeg kan høre en stemme eller se et ansikt og får, umiddelbart, kaskader med 
informasjon i hodet. Det er som å se på film, jeg bare følger bildene Monique 
Guild, intuitiv næringslivs-konsulent

Business-spåkonene avslører også feil i bedriftenes struktur. Ifølge Gabriel 
Lawson, direktør i milliardselskapet Seagate, måtte det en intuisjonist til for 
å avsløre elendig samarbeid mellom selskapets markedsførings- og 
researchavdeling.

– Hun var fantastisk, forkynte han, om Laura Day, en synsk rådgiver som 
ifølge Newsweek også reddet en Hollywood-produsent fra å investere i en 
film som viste seg å bli en flopp. I New York har utleieselskaper ansatt 
intuitive Joan Barker for å sile potensielle leietagere.
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– Jeg vet ikke om hun er synsk, om hun har flaks eller bare har evnen til å 
forstå mennesker, sier en av utleierne, Baruch Herzfeld, til The New York 
Times.

– Men at hun er effektiv, det er sikkert.

Norske skuespilleraner 

Guild sier at hun også, faktisk, «utfører personlighetsprofilering». Og at en 

bedriftseier som stadig ble saksøkt av ansatte, sendte nye arbeidssøkere 
først til intervju med selskapets visedirektør, deretter ba dem ringe til Guild.

– Jeg snakket med dem om jobben og livet, og så skrev jeg en rapport til 
eieren om hva slags type jeg så i personen. Vi fikk stoppet søksmålene, og 
de ansatte masser av folk.

Guild vokste opp i New Orleans som datter av den norske skuespilleren Kari 
Borg («Ugler i mosen») og med Ingeborg Cook («Olsenbanden», «Carl & 
Co») som bestemor. I jakt på en karriere som såpeskuespiller flyttet hun til 
Los Angeles, men trakk etterhvert mer veksler på psykologistudiene sine og 
de tidligere nevnte egenskapene. Nå sier hun at klientene består av alt fra 
diplomater og idrettsutøvere til entreprenører og direktører, hvorav alle lider 
helt unødvendige økonomiske tap som følge av «blokkert energi».

– Jeg kan se alt som har skjedd dem tidligere i livet. I tillegg ser jeg hvor 
styrken deres ligger, hva de er i stand til og så jobber vi sammen om å snu 
det hele rundt.

– Hvilke problemer er vanligst?

– Mange har erf#229er som henger ved dem for resten av livet. Det kan være 
misbruk i hjemmet, for mye ansvar som barn eller personlige problemer som 
distraherer dem i karrieren.

Rick Butler, eiendomsutvikleren, opplyser at han «hadde et problematisk 
forhold til datteren» og at det påvirket valgene han tok som 
forretningsmann. Nå er alt i orden.

– Kunne du gått til en psykolog i stedet?

– Det vet jeg ikke. Jeg har aldri forsøkt.
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