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ufo från parallelvärdar och det mänskliga medvetandet
Posted on mars 17, 2013
1

det finns teorier om att ufos manövreras med magnetism, men teoretiker hävdar att det inte
skulle
fungera med jordens magnetism. men kan det vara så att de använder jordens sydpols
respektive
nordpols drag kraft för att manövera i vår atmosfär, och att det finns paralellvärldar till jorden
som
har sin egen magnetism. kan det vara så att besökare ufos från våra parallelvärldar använder
sin
världs magnetism gentimot jordens, och på så sätt kan visa sig på vår himmel som besökare
från en
annan dimmension, paralellvärld till jorden
tidsresor torde vara omöjliga i vår dimension, men kan man ta sej över gränsen, till en annan
dimmension, paralellvärld tid och rum torde vara lika i alla dimmensioner . men kan man ta
sig
till en dimmension, paralellvärld, som har kommit mycket längre fram än vi i utveckling,
samma tid
men kanske 50 000 år längre fram i utveckling, så kan man faktiskt kalla det en tidsresa, en
resa in i
framtiden, men ändå samma tid men olika rum
tid och rum tiden är det samma överallt men rummet växlar , samma tid, eller samma
ögonblick,
men i ett annat rum en annan dimmension
det kanske skulle förklara ufos snabba förflyttning och plötsliga försvinnand b
, de blir helt enkelt osynliga, när de växlar över till sin dimmension igen
det finns många berättelser genom historien om människor och föremål, som försvinner i
tomma
intet, dom torde nog hamna i en annan värld kanske för evigt
det mänskliga medvetandet, det har hänt ofta genom världshisorien om att stora uppfinningar
har
kommit fram ungefär vid samma tidpunkt, utan att berörda uppfinnare har haft vetskap om
sina
kollegors arbeten
överlevnadsinstinkten och sexualdriften vi människor har överlevnadsinstinkten inbyggd i våra
medvetanden, och där ingår även sexualdriften, för att vi ska överleva som art måste vi föröka
oss
sexuellt,så det sexuella måste varayttersta av självbevarelsedriften i medvetandet före döden
därför
att arten ska överleva så freud psykologins fader har nog rätt i många avseenden, när han utgår
från det sexuella homosexuella har dsatt denna överlevnadsinstinkt ,självbevarelsedrift ur spel,
men har ändå driften inbyggd i sig, så skulle det högre medvetandet styra den (personer med
högre
medvetande) så hamnar de alla i den primitiva sexualdriften att föröka sej för att överleva som
art.
nu använder de sin primitiva drift att högljutt övertyga sina medmäniskor om sin rättighet till



exixtens, men de är tyvär döda, utdöda för evigt, om de nu inte skaffar sig en avkomma i alla
fall
med det motsatta könet.
det kollektiva medvetandet alla människor på jorden även djur ingår i det kollektiva
medvetandet
vi är som en stor organism, telepatiska men så intimt inbundna vid varandra som art att vi inte
märker det, vi strycker oss under näsan om vi ligger liteövr, snusar åt oss om vi ligger lite
under,
kliar oss på diverse ställen på kroppen, men det är bara tankar och känslor som rör sig hela
tiden,
genom den kollektiva kropp som kallas människor
förhöjt medvetande vi har besök från utomjordingar, andra världar, andra dimmensioner, de
finns över hela jorden sedan många tusen år. de har haft kontaktpersoner genom hela historien
ända
till våra dagar. många så kallade genier och uppfiningar genom världshistorien, kan ha varit
kontaktpersoner
vissa människor, över hela världen, dagens kontaktpersoner, får hjälp av sina vänner frånandra
världar, och det förekommer även operationer av den mänskliga hjärnan, för att höja deras
kapacitet,
till exempel, genom att koppla samman högra och vänstra hjärnhalvan, med man kan kalla det
mikroskopiska nervtrådar, dessa operationer går otroligt fort och med en ofattbar skicklighet,
utan
att det är några yttre synliga tecken på att en operation företagits, de människor som får
förhöjt
medvetanehet är medvetna om sina operationer
kontroll av medvetandet de människor som blivit tränade och eller opererade, har högre
medvetande än den kollektiva mänskliga massan medvetande, och har därigenom överblick
över
hela världen, och kan även ingripa i det kollektiva medvetandet, för att placera in tankar,
påverkan,
för att få det mänkliga kollektiva medvetandet att gå framåt, göra framsteg mest med andlig
inriktning, men även vetenskaplig påverkan finns
negativa krafter det finns även utomvärsliga och värdsliga krafter so är negativa för massans
och
världens framsteg.

därför är tidsresor möjligt
Posted on mars 17, 2013
tidsresor och relavitets teorin om rummet färdas snabbare än ljuset (galaxerna)..kan man väl nästan 
säga att mörk massa/energi är snabbare än fotonerna ? att säga motsatsen är väl att försvara 
relavitetsteorin, som ..då faller de så kallade tidsresorna i relavitetsteorin ochså, det är i samma 



dimennsion den svarta massan , som den ljusa massan färdas, den svarta massan tydligen snabbare 
än ljusfotoner men kan icke iaktagas för mänskliga ögon,exempelvis . då torde tidsresorna i 
relavitetsteorin kunna betraktas som en illusion ?? eller skulle man ha en farkost och färdas från 
jorden/vår sol till en punkt i den mest avlägsna galaxen exempelvis, med ljusets hastighet, borde 
man komma fram samma tid på tidslinjen, som den plats man färdats från. men skulle man ha en 
snabbare farkost än ljuset och färdades med samma hastighet som rummets utvidning, skulle man 
komma fram till den avlägsna galaxen, tidigare än den tidpunkt man startade från jorden.man skulle
gjort en tidsresa………tänker jag fel eller. är det så relavitetsteorin fungerar ? einstein säger att all 
massa har energi. så om tid rum utvidgar sig borde det innehålla någonting… så krökningen i tid 
rum borde ha med fotonerna/ljuset att göra……….utvidningen av rummet borde stråla rakt fram 
utåt . och ej göra någon krökning i universa /tiden om det ej finns någon mörk massa i rummet…….
om inte ”baksuget” efter big bang. gör att rummet kröker sig . vilket verkar logiskt, men som borde 
ebba ut i oändligheten, och rummet har en rak tidslinje/icke tid tills nästa big bang. det skulle kunna
förklara, varför vissa människor kan se händelser från det förflutna/framtiden i baksuget på 
rummets utvidning. då borde det finnas hur många dimensioner , som helst i rummets krökning ,i 
baksuget av big bang, men en enda i oändligheten., icke tid

min guid kamjal
Posted on mars 17, 2013

tänkte berätta om de halvlevande drömmarna om henne hon sa en gång plejaderna,



en annan gång sa hon då jag satt vid datorn och läste om ufo ”vi behöver inga skepp”   hon är 79 år
men ser ut som en 18-19 åring långt vit år och en lång vit klännng, som jag skrev i boken så hade 
hon
en lång blå kappa på 80-talet i stockholm. det konstiga var att jag börjde hitta långa ljusa hårstrån på
kläderna och möblerna på morgnarna när jag vaknade , jag var mörkhårig då jag bodde nere i byn
häruppe i skogen har jag sett henne i drömmen flera gånger om jag får vara lite fräck så står hon i
sovrummet och tar av sej ovan midjan ochvisar två toppiga vackra börst, en annan gång står hon vid
disk bänken och håller på att ställa en kopp uppe i skåpet ,ännu en annan gång står hon vid
diskbänken igen och håller upp kjolen lite och visa vita strumpeband och vita nylonstrumpor, så en
annan gång står hon i sovrummet och sätter en liten bit tejp på vänstra foten, det är
tydliga och klar drömmar, jag kan prata med henne när jag är vaken

kamjal från framtiden som bodde oss mej i sex år
Posted on mars 17, 2013

   1 och 2 oktober 2009  midnatt              jag ligger och drömmer när jag vaknar med ett
ryck.           Går upp och tittar på klockan. 5 minuter i tolv   . har vaknat vid tolvslaget som vanligt.
Går och sätter mej i stolen i tv rummet .   Känner mej lite orolig och tänker att det är andarna ute på
gården.  Sen tänker jag på kamjal  och att det är nog hon som väcker mej varje natt.  Så hör jag från
övervåningen  ”var lugn”   det är kamjal,   så säger hon  efter en stund ”jag är kvar”        så sitter jag
en stund, sen går jag och lägger mej.  Hör kamjal efter en stund.   ”jag kommer ner i natt”          så
efter en stund.    ”sätt dej i stolen”    så sitter jag några minuter.  Så hör jag hon i rummet  ”jag är en
ande”  så går det en stund så säger hon.   ”i morgon är det lördag  examen, jag har varit här i sex år”
en stund senare säger hon.  ”du är underlig”  det första samtalet vi haft på länge tänker jag samtidigt



som jag skriver ner det då” hostar” hon   till nu på övervåningen  . jag har skrivit till gahella och
sagt att du är här säger jag .  ”har hon varit här” frågar kamjal. Ja säger jag, för en vecka sedan. Så
skriver jag på ett pappersblad fredagen 2 oktober.  ”oktober ” svarar kamjal på övervåningen det
hörs som rösten kommer från gahellas säng.    Hon är nere igen tror jag. Jag känner  på vänstra 
foten
d, då och då gåvan jag fick av henne för ett par år sedan.   ”det är mycket kvar” säger hon.  ” har du
ljuset” frågar hon? Och jag känner den gamla beröringen på hjässan. Jag förstår inte säger jag .
”viknes” säger hon. Så säger hon , ”jag tror” flera gånger efter varandra, och det hörs som rösten
försvinner långt ut upp i luften ovan huset.  Nu säger en annan röst, ute i hallen.  ”kämpa karlegon”
så tystnar det jag sätter på tvljudet, och tar en kopp kaffe.  ”han var lugn” hör jag kamjal säga
ovanifrån . När jag står i köket och dricker kaffe.        Så skruvar jag upp volymen på tv, och går och
lägger mej för att vila. Det har tagit på krafterna att prata med hon.

dimmensionsport
Posted on mars 17, 2013
hade besök i höstas av andar. de pratade en hel del , en kille och en tjej..jag frågade om det fanns en 
dimmensions port oss mej . ja svarade de. oftast hörs dom som de talar bakom min 
vardagsrumvägg. jag förklarade att jag inte förstod att använda porten. då kom killen in i huset. jag 
kände hans närvaro när han stod i hallen. katten tittade intensivt dit . så hörde jag hur hans röst 
försvann längre och längre bort. så sa han innan han försvann. ”du håller på i småskolan” snopet, 
men jag tar det positivt



fåglarna
Posted on mars 18, 2013

En vinterkväll går jag ut det är mörkt och molnigt enstaka stjärnor syns men det märkliga är att
det spelar fåglar runt om i skogen som en värsta vårnatt, så ser jag sydväst mittemot kortändan på
ladugården ett stort ljust gulaktigtsken som verkar komma från backen och lyser över trädtopparna,
och fåglarna kvittrar hela tiden runt om i skogen fastän det är mitt i vintern och mörkt cirka tio tiden
på kvällen ett tiotal grader kallt en mörk januarikväll,jag går in i ladugården och tittar så går jag ut
ur ladugården, då blixtrar det till en flamma strax intill ladugården, så går ja ut mot infarten till
gården, två gånger blixtrar det till i en syren buske, och strax efteråt bredvid i en rönn, jag går ut
mot landsvägen, och hela tiden kvittrar fåglar överallt som det vor en ljus sommarkväll, mycket
märkligt att gå där i mörkret och höra fåglarna på all fyra sidorna av huset i den omgivande skogen,
så går jag nerefter lands vägen det blixtrar till en gång till nu i gran skogen på andra sidan
landsvägen, såstår ja tyst och väntar, hör en hund skälla nere i byn i dalen,så går jag upp och in på
gården igen, det flammar inte till några flera gånger, men fåglarna kvittrar fortfarande, jag står och
funderar om det har landat ett ufo uppe i skogen,eller om det är något andligt, jag går och tittar vid
fågelbordet om do är där också fåglarna men ser ingen, jag går ut mot vägen igen, det flammar inget
mer någonstans, jag tittar upp och ser några stjärnor, och tänker det är inte helt mulet. Men så börjar
det bli kyligt så jag går in, men fåglarna kvittrar fortfarande då jag stänger dörren…………jag var 
ut
flera kvällar efteråt men inget syntes och fåglarna hördes inte flera kvällar



elektroniska minnen jordens räddning
Posted on mars 19, 2013

..jordens räddning elektroniska minnen
tidigare civilationer som hade högteknologi exempelvis annuki hade små mikroskopiska
elektroniska minnen…när jorden skovlats och kärnvapenkrig härjat på jorden. lämnade dessa
högteknologiska varelser jorden, tills den repat sig. men dessa mikroskobiska minnen överlevde i
jord lagren , och kom upp till ytan och påbörjade restaueringen, dill dess härskare, och konstruörer
kunde återvända och påbörja en ny civilations början på jorden. det finns otaliga exempel på vad
man hittat i gruvor och minneraler. bland annat har hittats en skruv inbäddat i urberg. …..det är tre
elektroniska minnen i den konstgjora kan man , kalla cellen, när jorden är svartbränd, kommer de
upp till ytan och börjar reastueringen av planeten, och utvecklas under tiden. tills det går att
återvända för levande varelser………..dessa så kallade mikroskopiska celler med elektronminnen,
utvecklas så småningom till levande organismer och förändrar livsmiljön på den brända jorden……
de
är programerade att ta sej ur sina skal . och utvecklas i kontakt medluften utanför till flercelliga
amöbor.flercelliga eller ska man kalla det små ägg, det luktar ve och fasa när de spricker, en
blandning av ruttna ägg och metan, har fått vara med om en dylik”födelse”som en
demostration…dessa ägg ligger i fjorton dar sen spricker de och sprider liv runt omkring sig på den
brända jordendet har hänt ett par gånger i jordens historia, och snart kanske det är dags igen, som
världen är uppbygd med kärnvapen. nya civilationer samma historia om igen.



besök i annan tid
Posted on mars 20, 2013

jag åker ner till byn i min gamla pickup.jag har en andlig vän med mig i bilen känner jag. Det
känns tyst och stilla när jag kommer ner till byn.
Jag åker bort till en vän. Parkerar vid vägen in till infarten. Tittar upp mot gården , och ser
han stå på gården och samtalar med två andra vänner. Jag kliver ur och går upp till dem , och ställer
mej bredvid dom. Ingen har märkt mej och ingen reagerar på min ankomst.jag står tyst bredvid dom
och iaktar dom, medans de står och samtalar.jag känner mej nästan som jag är längre och iaktar dem
lite ovanfrån, som en halvmeter högre än de.jag står sstilla där ett par minuter. Men ingen alls
reaktion av någon av dom, att jag har anlänt och gått och ställt mig bredvid dom. Så ser jag på alla
tre en efter en en sista gång, och studerar deras ansiktsuttryc noga. Sen vänder jag mej om och går
sakta tillbaka ner till pickuppen.när jag är nära den , vänder jag mej om en sista gång. Och står och
betraktar dem. De står fortfarande på samma ställe och samtalar, det känns som mina ögon lyser när
jag ser på dem.så vänder jag om och går till bilen. Då hör jag min andliga passagerare säga, en
kvinnlig röst. Hon säger.”han kan inte se dig”. Så åker vi tillbaka upp i berget. Jag parkerar på
gården , och går och lägger mig i sängen, och vilar,och funderar över vad som hänt. Då hör jag
efter nån halvtimme en bil komma uppför vägen. Jag känner igen det skramlande ljudet av min
pickup.jag hör den köra upp och svänga in på min infart. Och stanna på gården och tystna…………
jag
hade varit med om nån slags tidsförskjutning. Insåg jag senare . När jag låg i sängen med pickupen
parkerad på gåren, och hörde den i alla fall komma igen en halvtimme senare och stanna på gården

atlantis illuminati
Posted on mars 20, 2013

atlantisborna gick under av sin egen teknologi, det finns vissa ännu idag som återfödds på jorden, de
var så tekniskt avancerade, att de kunde förandliga själva, så de flesta av dom blev andliga på 
konstgjord väg, men så blev de inte förandligade genom evolutionen, så de är konstgjord andliga, 
och har en del mänskliga brister kvar, en del valde att vara fortsatt fysiska, som återfödds eftersom 
århundranden går, de har tillgång till ett fåtall ufos, men vill inte ha kontakt med utomjordingar, 
utan ser jorden som sin planet, och vill upplysa människor i mindre begränsning, eftersom de 
behöver gener från levande människor, de som är fysiska, och de andliga som vill återföddas , som 
fysiska igen, det finns många framstående mänskliga personer genom världshistorien, som kan ha 
varit återfödda atlantisbor, när det gäller m,i,b, männen i svart kan det vara atlantisbor , som vill 



förhindra männsklig kontakt med utomjordingarde konstgjord andliga atlantisborna blev inte nog 
”rena” i sin andlighet eftersom , den var skapad av dom själva,så det förekommer fortfarande 
strider, i deras andliga värld, de bråkar om vem som ska vara kung av andalusien,när atlantis sjönk i
havet, så flydde de överlevande fysiska till provinsen andalusien i portugal/spanien ( eropas äldsta 
stad är för övrigt cardiz i andalusien. och portugal, är det första landet i europa)iluminaterna 
grundades enligt uppgift i1700talets tyskland , rosenkreutzerna i början av 1700talet i tyskland, och 
frimurarna i medeltidens europa…………..men det står väldigt lite om phytagaros hemliga 
kollektiv 580 f.k., han var i egyptien ett tag där han studerade pyramiderna, det finns ochså 
obekräftade uppgifter att släktet illuminatti fanns i egyptien 2680 f.k. han kanske har sina källor till 
sin sekt senare i livet, från gamla egyptien . kan det vara så att phytoriganerna, är föregångare till 
frimurarna rosenkreutzerna och illuminatti i europa och övriga 
världen……………………………….phytagoros gjorde ett tecken för sitt hemliga kollektiv, ett 
pentagram med en stjärna på…………………………………..går man bakåt från egyptien och 
illuminatti 2680 f.k. hamnar man nog hos atlaniserna som gjorde sej andliga på konstgjord väg , och
vill hålla tillbaka den mänskliga utvecklingen

ufo-demostration
Posted on mars 21, 2013
lämnade en rapport till ufo-sverige om denna observation…….står och ser ut genom 
sovrumsfönstret. ser en sattelit komma tror jag, följer den med blicken. så lyser den upp med ett 
stort sken, sen blir det ett litet sken igen, så far den i en spiral uppåt ut mot rymden. står där och 
tittar. så kommer en ljuspunkt till.den kommer fram till samma ställe där den första försvan. 
upprepar samma procedur. lyser upp , och minskar igen. far sen i en spiral uppåt rymden som den 
första…….står där frågande, så frågar jag tyst vad det var………fick ett telepatiskt svar ”det var en 
demostration”………det var samma par nordic aliens. som jag brukar ha besök av…de har hälsat på
i många år, har skrivit om dem i böckerna…………..kvinnan har sagt till mej att de har moderskepp
i jonosfären,  och att de kommer från andromeda…

en fältundersökare från ufo-sverige har konstaterat att ingen luftaktivitet fanns här vid tillfället



farmor o farfar observation 30-talet
Posted on mars 21, 2013

.en märklig syn………………sedan olga wikström flyttat till sin nya bostad vid hemviken, hade 
hon en
höstnatt i slutet av trettiotalet en oförklarlig upplevelse, hon vaknade av någon anledning vid
tvåtiden på natten.  och då hon inte kunde somna om. steg hon upp och och kom då att titta ut
genom fönstret upp mot byn. då får hon se hur det i skogsbrynet i riktning mot stuttvattenberget,
plötsligt började tändas ljus som såg ut som levande lågor.eftersom hon dels tyckte det var en 
vacker
syn och dels inte kunde komma på någon naturlig förklaring,gick hon och väckte maken.han tyckte
först att det är nog någon som glömt släcka lyset i skolan och tänkte vända sej om för att somna om,
men då hon envisades steg han ochså upp och tittade, de kunde då tillsammans konstatera. att där
ljusen syntes fanns ingen bebyggelse..de kunde ochså se hur ljuspunkt efter ljuspunkt fortsatte att
tändas. tills de bildade formen av en stor byggnad med ett torn på ena ändan. så stod de länge och



såg på den strålande synen.så småningom började ljusen att slockna ett efer ett för att till slut helt
försvinna. någon rimlig förklaring till detta fenomen har ej gått att få…………………..

fjärde dimmensionen ett brev jag skrev till en kamrat
Posted on mars 23, 2013

kommer du ihåg då vi åkte upp till xxxxx och xxxxxx, du jag och xxxxxx….det
hände nåt när vi satt ute på bron och rökte jag tittade upp mot himelen vet inte
om ni såg nåt,….men jag kommer ihåg vad berndt sa vilken öppen rymd det
var kväll alla var glada jag gjorde tummen upp för dej för du var så glad.men
jag skyndade på oss så att vi skulle åka hem……………………….detta hände
då……..vi kan inte se den fjärde dimensionen….men inom 200 år ska våra
ögon öppnas…..det dröjer nog längre tills vi kommer in i femte
dimensionen………jag har fått se en glimt av fjärde dimensionen det är
enormt…………..det var stjärnklart och så öppnas det en glugg i en sjärnklar
himmel helt otrolig känsla öppen rymd………det for flera lysande punkter
skepp åt olika håll man kände att här hör jag hemma en enorm närvarotjänsla
med framtiden som om jorden var ett litet hus i rymden………….mina guider
utomjordiska vänner har sagt mej att fjärde dimensionen är här inom 200
år…men femte dimensionnen som det pratas om dröjer längre, när fjärde
dimmensionn kommer får vi se vilken livlig trafik det är på stjänhimmelen



kontraktet
Posted on mars 25, 2013

de första främmande väsen jag fick kontakt med var de grå , humanoiderna.de var oss mej några
år.jag frågade många gånger palien, en hummonoid dam , om hon inte kunde ordna mej sällskap.
Kvinnligt, en robot ,android eftersom jag var blyg för tjejer. till slut, dök en blond tjej upp .
kamjal. Hon var oss mej nere i byn några år.humonoiderna dök upp mer och mer sällan. Så fick jag
ett kontrakt.kamjal. Hon var oss mej i sex år i min nuvarande bostad….en gång sa hon ”ja är ditt
kontrakt” vem hon var fick jag aldrig riktigt koll på. Enligt hon själv var hon från framtiden. Från
en stad som hette kamjal. Därav mitt namn på henne. Hon berättade att de levde på luft där. 50 000
år in i framtiden. Om hon var en android , vet jag inte riktigt. själv sa hon att hon var en ande.



M.I.B. men in black
Posted on mars 27, 2013

m.i.b eller männen i svart som de populärt kallas.( har själv kört på en svart skepnad med min bil)
det finns historier flera hundra år bakåt i tiden om svarta gestalter. modernare historier berättar om
besök av mörkklädda män i svarta bilar. när någon har gjort en ufo- observation……..jag tror och 
har
fått veta att det finns varelser på havsbottnarna i baser, som vi människor vet lite om, därav rykten
om atlantis, helt enkelt små , samhällen runtom på havsbottnarna. ett ligger i söderhavet, och kallas
oceanien. de har tillgång till rymdskepp. som kan vara en del av dem som observerats.
kontaktpersonen ante jonssons möten med främande varelser , har oftast skett vid vattendrag. en
gång träffade han några som kom färdanes i en slags ubåt. men var ovanpå havsytan…..det kan vara
dessa jordbaserade baser/varelser som kallas men in black och gör hembesök oss observatörerna,
för att få dem att tiga om sina iaktagelser……..det finns observationer säkert av skepp utifrån. men
de jord baserade håller sina hemliga och tysnar ner vittnen av deras skepp



spök-väsen
Posted on mars 29, 2013

det var när jag flyttat till den här stugan jag bor i nu för 9 år sedan….jag ligger i sängen, då dörren 
på övervåningen slår igen med ett välda brak, jag hoppar till där jag ligger, och min papegoja 
skriker till. sen händer inget mera men jag sover oroligt. en vecka senare samma sak. men då är det 
nån som drar igen ett fönster på övervåningen med en smäll………….senare kom jag i kontakt med
kamjal, jag tror att det var hon som ville göra mej uppmärksam , att hon var i huset



mänskliga jaget kontra kosmiska jaget
Posted on mars 31, 2013

om ni ser på månen, eller längre bort ni ser på exempelvis lilla karlavagnen,lilla björn ,

plejaderna, då kan ni tänka, om jag vore där exempelvis en av stjärnorna i plejaderna, och kan

man se den stjärnan, och även tänka att man skulle vara där, då händer det nåt som

vetenskapen vet inget om ännu, det prodeceras lite energi av tanken, som alla vet har vi lite

elektricitet i hjärnan, det är därför så kallade spöken , andar kan kontakta vissa människor, nå i

alla fall så har tanken på stjärnan producerat lite energ, om nu vi har en central samlad

tankekraftkälla, som har ganska mycket energi, om den samlas på ett ställe och tänker man på

stjärnan, att om man vore där så är det ju fort gjort. att man tänker att man är där. nå i alla fall

en sammlad tankeenergi kraftkälla är oerhört starkt laddad och kan färdas med en oerhörd

fart, då är nog ljusår rena stenåldern

 

 

kanske några svar ett exempel……………. det mänskliga kollekiva massans medvetande jaget

ligger på ett plan, och det kosmiska medvetande jaget ligger på ett annat plan det mänsliga

jaget kan aldrig förstå det kosmiska jaget om det inte blir tränat av varelser från det

kosmiska jaget det är därför som en del uppfiningar kommer ungefär sammtidigt i världen

genom att tankar är en energi och olika tankar kan uppfattas eller komma som en dröm till



personer som håller på med samma saker som föder samma tankegångar, om nu en person

med det kosmiska jaget samtalar med en person som är kvar på det mänskliga jaget, vet den

personen med det kosmiska jaget hur den med det mänskliga jaget och ibland vad den ska

svara det gäller kroppens kordinationer ochså det kosmiska jaget vet bråkdelar före att den

med det mänskliga jaget ska göra någonting exempelvis höja handen detta beror på att det

mänkliga jaget omedvetande tar sats ur det kosmiska jagets lugn, detta för att det mänskliga

jaget härstammar från det kosmiska jaget det kosmiska jaget kan aldrig diskutera med det

mänskliga jaget utan att försöka förklara det kosmiska jaget, och för det mesta är det totalt

meninglöst om en person med dent rent mänskliga jaget inte får hjälp utifrån från………space

vi är som en stor organism, telepatiska men så intimt inbundna vid varandra som art att vi inte

märker det, vi strycker oss under näsan om vi ligger lite över, snusar åt oss om vi ligger lite

under,



spökraket 1967
Posted on april 1, 2013

den 9 december 1967 klockan 15. 55. på eftermidagen. jag min mor och far sitter vid midagsbordet i
vårat kök.mor sitter och matar  min lillebror, när hon ropar till hon tittar ut och ser nåt på himelen. 
vi springer ut på gården och tittar.  rakt över gården, på cirka 200 meters höjd, kommer en raket 
över oss. den har lång bred eldsvans efter sig.  det är mörkt en liten bit framför eldsvansen, och där 
är tre lysen i en vid triangel. två gröna och en röd.  den kommer västerifrån och försvinner åt öst.   
jag skrev ner exact data  i ett litet häfte, som jag hittade för några år sedan, och skickade till clas 
svahn  ufo-sverige.    tänkte då när jag skrev ner rapporten, att någon i framtiden kanske ville läsa 
den.  några dar efer observationen stod det i länets tidning om ”mystiskt ljusfenomen över länet”    
min lillebror minns inget av händelsen, men min mor berättade för honom.  jag minns eller inget 
ljud, men min mor berättade nåt år innan hon dog, att det sprakade om den.

en fältundersökare från ufo-sverige har konstaterat att det rör sig om nån slags spökraket. mer gick 
inte att få fram.



närkontakt med utomjordingar
Posted on april 3, 2013

precis som i boken bortförd av jhon e mack, vilken jag läste flera år senare, och kände igen mej. när
det var dags för närkontakt. så både i huset jag bodde i tidigare, där mycket inträffade och där jag 
bor nu.när jag lagt mig för de inträffade händelsernas kvällar. så kom det ljuskäglor från ingenstans 
på väggarna i sovrummen. så kom humanoiderna (the grey) några nätter senare. detta inträffade ett 
flertal tillfällen i båda husen.jag såg dom aldrig men jag visste att det var dom ”palien” vad som 
hände vid de tillfällena vet jag inte. utom några gånger . där jag bor nu inträffade det några gånger, 
att jag hörde en telepatisk röst i mörkret bredvid sängen.den bad mej upprepa vad den sa. så följde 
en lång rad av sifferkombinationer. som jag repeterade. varför jag skulle upprepa dessa siffror vet 
jag ej.men så är efteråt har jag funderat om det var nån slags inprogramering



SETI sök på hjärnvågor
Posted on april 5, 2013

jag tror att seti i usa, kan sluta upp med sina sökningar. dom har kommit långt ut i världsrymden 
utan att få svar. man skulle nog söka på andra frekvenser. då kan tänkas att utomjordingarna tycker 
att det är dags att svara någonstans. det finns på sjukhus apparater som kan läsa av tankevågor 
redan. alltså här pratar vi om telepati. om nu seti, radioastromomerna sökte på andra frekvenser. 
hjärnans frekvenser, hjärnvågor.(som allså redan går att mäta inom läkarvetenskapen) så är det 
möjligare att de svarar någonstans. dessutom så skulle de ta in människor med telepatiska gåvor, så 
de kanske kan rika in sina radioteleskåp. och söka från utgångspunkten en sattelit i omloppsbana? 
att i dagens läge söka efter radiofrekvenser, är nog bortkastade pengamedel.jag tror att de där ute är 
så pass avancerade tekniskt. att de kan avskärma radiovågor. och att de har övergått till telepatiska 
kontakter. teoretiskt så skulle svaren till seti i dagsläget. bli att bara en civilation på samma 
utvecklingsstadie , som jorden skulle svara.



hjärnan
Posted on april 8, 2013

högre medvetenhet, = kontakt med den högra och vänstra  hjärnhalvan..kontakt med den manliga 
och kvinnliga delen av hjärnan.  först hörs det som en liten bebis pratar i skallen i vänstra halvan, så
tränar man upp sig, och det blir hörbara ord. sedan kommunicerar de båda hjärnhalvorna med 
varandra. för snabbare inlärning kan man få utomjordisk hjälp . citat:  från boken                               
Jag blir opererad av Semjal och

hennes dotter. Semjal berättar hela tiden för dottern vad hon gör, de hjälps åt. De använder

silvertråden tenseril, som innehåller bland annat ammoniak, det hela går fruktansvärt fort. slut citat: 
de knyter helt enkelt ihop högra och vänstra hjärnhalvan med tunna nervtrådar av tenseril



svarta helikoptrar
Posted on april 10, 2013

har läst swans bok det okända om helikoptrar svarta…………detta hände för två sommrar 
sedan……………………………………………………… för två år sedan ,var det en stor 
svartgammaldags helikopter vid mitt hus den var svart och utan betecknigar , det hördes som den 
landade bakom ladugården, men jag ville inte gå ut och kolla, i varje fall tystnade den abrupt , och 
hördes inte mera, den for omkring här någon vecka, det var  olustigt när den var här,många som 
hörde den, men inga flera såg den, en kompis som är bekant med helikoptrar, sa att den liknade en 
kanadensisk 50-tals helikopter, när jag ritade upp den för honom, det var olustigt när den var här 
stod stilla ca 75 meter från huset, och jag fick onda aningar



en liten andlig stund med alien blenda
Posted on april 12, 2013

en andlig stund med alien blenda

 en syn för gudar………blenda min ängel står på knä i soffan med sitt sköte vänt mot mej.hon tittar 
på mej och ler förföriskt. så föder hon fram tre små kamjalar i söta små vita kjolar de springer och 
öppnar dörren och springer ut i skogen.så föder hon fram en kerub.den runda lilla kerubängeln 
springer ochså och sätt…er sej under taket i ett hörn i köket. där sitter den och vakar över hemmets 
frid……….blenda och hennes manliga kamrat är av nordic aliens……..men jag kallar henne min 
ängel…….när jag behöver mental kraft. säger kamjal att de är starkare än hon.



mina vänners observationer
Posted on april 13, 2013

ska skriva om en sak som en bekant berättade för ett par år sedan, han är skogsarbetare och var ute 
och körde på väg hem från jobbet , här uppe på berget det hade blivit mörkt, när han kommer till en 
sidoväg till skogsbilvägen, ser han ett starkt lyse nedåt vägen som av en lastbil, men det var fyra  
fem cm nysnö på vägen och inga spår på vägen, så han blir nyfiken och kör ner efter vägen,, men 
när han kommer ner dit så är det mörkt, och inga spår finns i snön……………………………….för 
ett femton tal år sedan fick jag höra en berättelse om en gammal dam som såg någonting hänga över
sin sons sportstuga med rött sken under sig, jag tyckte det var intressant och ringde då till ufo 
sverige, det var clas swan jag pradade med, men när jag kom fram vågade jag inte berätta 
någonting, nu för tre år sedan hände en sak vid samma gård, de sitter i köket, när de får se et 
ljussken på gården, de tror det kommer in en bil eller nåt på gården, till slut går de ut för att se efter 
vad det är, det är en ljuskäggla på gården typ av en ficklampa, eller en strålkastare från en helikpter, 
men det är alldeles tyst och sen rör sej ljuskägglan uppöver mot berget, fortfarande alldeles ljudlöst



den nya jorden
Posted on april 14, 2013

hade en vision för ett par år sedan, som faktiskt stämmer med vissa s.k. kannaliseringar, jag såg hur 
djur och människor for genom universium till en motpol till jorden, och detta var återkommande 
vissa tids intervaller, det är två jordar på var sin sida universium . och djur och människor byter jord
, jag såg som en bredd stråle där vi färdades från den ena jorden till den andra genom rymden. där 
människor kor hästar m.m färdades/förflyttades……om man läser boken omsluten av ljuset. av 
betty. j eadie. beskrivs nåt liknade……………………….så här skriver jag själv i min egen bok. 
citat:……………En drömmande tillvaro Drogismen Kamjal och jag står vid jordens motpol, på 
andra sidan

Universum, och tittar på den lysande porten till Drogismen. Runt omkring oss står det palmer,

framför palmerna ser vi en stor sköldpadda med en stor spindel stående på skalet.



drogismen
Posted on april 14, 2013

citat från min bok: Drogismen
Kamjal och jag står vid jordens motpol, på andra sidan Universum, och tittar på den lysande porten 
till Drogismen. Runt omkring oss står det palmer, framför palmerna ser vi en stor sköldpadda med 
en stor spindel stående på skalet. Den infraröda strålningen från Betelgeuse hindrar jorden från att 
utvecklas andligt. När vi kommer förbi Betelgeuse är vi fria från Drogismens strålning. Jag får sigill
på pannan, armarna, benen och testiklarna för att skydda mig från Drogismens koder på jorden. 
Människorna är Drogismens offer. slut citat: drogismen det innebär att utomjordiska varelser, 
exempelvis annuki h. har sat in koder som förändras ständigt. i våra gener , för att förslava våra 
andliga kroppar..i livet , så jobbar våra andliga kroppar fem nanosekunder regelbundet hela tiden åt 
annuki. detta för att våra fysiska kroppar inte ska få kontakt med våra andliga väsen. dessa koder 
och dess skapare är drogismen. exempelvis the grey är här bland annat för att befria oss från 
koderrrna/drogismen…..denna drogism har funnits på andra världar ochså . men invånarna har 
övervunnit dem.. jag är inte ensam som säger detta. har läst en artikel på ufo-sajten en gång. där 
dessa koder beskrivs. tror det var en från discklore organisationen.
gnosticimen….Skrifterna i Hammadi talar också om Arkons eller Archons..det är icke organiska 
parasiter som är några slags ailiens dom är inte medvetet onda bara parasitiska och känslolösa och 
djävulska och funkar som man på modernt språk skulle kalla små dataprogram som besätter 
mänskligheten……………………….när jag läser om dessa arkons så påminner det om drogismen 
som jag har fått l…ära mej om av humanoiderna…….
får vi kontakt med våra andliga väsen, är det risk att vi blir medvetna om drogismen , och lär oss 
hantera detta. som fysiska är vi slavar åt annuki i återkommande perioder om 5 nanosekunder. och 
då arbetar våra andliga kroppar med en fruktansvärt fart. med rätt meningslösa saker. detta gör att vi
som fysiska kan känna oss väldigt trötta och utarbetade.och kommer inte upp till en högre 
medvetande nivå, vilket annuki vill undvika. de vill hålla oss kvar på en låg kollektiv medvetande 
nivå, som är lätt att styra.
koderna är som en slumpgenerator , med en sifferserie som ändras hela tiden i våra dna. därför 
oerhört svåra att spåra



säpo
Posted on april 17, 2013

sveriges  hemliga polis, eller säpo som de kallas.  hade besök av en svart omärkt helikopter för ett 
antal år sedan.  skickade email till säpo om händelsen, och ifrågasatte om dess identifiering.  
grunden till emailet , var att jag något år tidigare . ringde upp säpo, och ställde en fråga till dem . 
om de hade nån remove mind avdelning oss sej. killen som svarade. sade att de hade de inte. några 
veckor senare togs telefon-kontakten på deras hemsida bort. och de kunde bara kontaktas brev 
ledes…grunden till att jag ringde upp dem och frågade. var att jag är involverad mycket i remote 
wieving. genom mental-telepatisk kontakt med världens politiska ledare. och ville erbjuda min 
hjälp.  kvällen innan anna lindh mördades. ringde en kamrat och jag upp säpo.vi kom bara till 
växeln och fick inte prata med nån. jag försökte mentalt påverka med sveriges utrikesminister anna 
lindh, för att vi skulle få prata med en viss person..jag fick en kraftig ”kudde” under näsan och strök
bort detta med handen. vi blev inte kopplade vidare. så vi avslutade samtalet…….hade haft mental 
kontakt med anna lindh, ända sedan hennes tid so ssu-ordförande.  nu kan jag inte påvisa nåt annat 
än ett telefon samtal, och att jag använde anna för att komma i kontakt med en person på säpo.      
men nu är det helt enkelt så , att när man strycker bort nåt under näsan. tar man kontroll över någons
mind.   känsliga personer kan känna av vissa mentala vindar i världen, och påverkas av dessa.  
kvällen olof palme mördades var jag med om en viss sak som jag inte kan föra vidare.  det allmänna
kollektiva medvetandet är känslig för yttringar, när någon med ett högre medvetande använder 
detta.



annunuki?
Posted on april 19, 2013

LUMBULUS.   låg i min säng för nåt år sedan , när jag hör en röst i hallen som ropar lumbulus. 
hajade till och funderade vad det var frågan om. men hörde inte mera. började leta på internet 
efteråt, och hittade detta. lumbulus. vilket betyder litet revben, på latin tror jag det var.började 
fundera om det var annuki, som jag läst om ., och i boken tolfte planeten. skulle ha skapat homo 
sapiens från en apmäniska.om man läser bibeln så, skulle gud ha tagit ett revben från adam för att 
skapa hans maka eva.det sägs att dessa annuki  har en planet i sollsystemet vars omloppstid är 3600 
år  har haft besök av andliga varelser tidigare,. det kanske visar sej att det var annuki.



ringde upp george w bush
Posted on april 20, 2013

först ett citat från min bok;        jag är nog inte sjuklig som jag blivit stämplad för och vilket jag 
själv är väldigt medveten om. Utan jag haft och fått en del övernaturliga egenskaper. Jag är mycket 
väl medveten om hur andra människor reagerar, tycker och tänker. Jag lämnar bara ett exempel: Mr 
George Bush var i en valdebatt mot en konkurerande politiker inför sin sista presidentsperiod. Han 
går fram till talarstolen och säger: – It is a guy. Jag använder Palien då och han får inte prata om 
detta och säger då: – Never mind, och går sakta tillbaka till sitt podium. Detta skriver jag bara för 
framtida historia. Första gången jag var säker på min förmåga, fastän den hade funnits sen jag var 
liten, var när Shahen av Iran dog. Då var jag säker och visste vad jag kunde.
skulle ringa george w buch när han var vid makten, ringde upp utlandsamtal. de sa nej de går inte. 
men jag stod på mej. så blev jag kopplad framåt eftersom jag kom till en ny växel. jag hävdade kraft
fullt varje gång ”koppla mej vidare” så efter lång tid och många samtal kom jag i alla fall fram till 
något. en mansröst svarade. ”buch ho is it” vem de var vet jag inte. det pratade flera mansröster 
bredvid……då gav jalg upp och lade på luren……….det samtalet kostade 600 spänn

något år senare hade jag husrannsakan oss mej.  det var tre polisbilar på gården, men bara två lokala
poliser kom in.   ett tag tidigare hade en person som är hårt kriminellt belastat, sovit en natt på 
övervåningen.   därav husrannsakan de gick igenom hemmet, så skulle de beslagta datorerna, 
eftersom de stod på övervåningen, och han kunde ha använt dom.  men så efter långa överlägningar 
på gården med de andra poliserna. så kom de in de lokala som jag kände, och sa att de hade 
övertalat de andra, att jag skulle få behålla datorerna, men de skulle gå igenom paperena bred vid 
datorn.  vi går upp och jag sätter mej i stolen. de letar i papperen en stund. så hålller den ena upp en 
papperslapp mot mej, och säger med barsk röst.  ”vad är det här då”  han håller upp en lapp, där står
det  white house och så ett telefonnummer.  jo jag svarar jag jag brukar ringa olika ställen.   jaha 
säger han å så skrattar han. nåväl de hittar de inget mera. och åker iväg och jag fick behålla 
datorerna.

de bekante kriminelle bodde ett tag i ett torp ovanför mej ett tag, då var det ett flertal bilar här från 
säpo som bevakade honom

min och några andra personers telefoner, var avlyssnade under den tiden.

undervattenaliens
Posted on april 22, 2013



Undervattenvarelser……….som jag skrivit tidigare, så har palien en grey, sagt att de är här för
att vi två raser på jorden ska samsas om planeten.de undervattensvarelserna är oroliga för
miljöförstöringen på planeten och haven. Och säger att som sista utväg måste människan försvinna
från jorden………har haft kontakt med havsvarelerna, de landade i haven för 500 000 år
sedan…………och kan ta sej uppöver alla vattendrag på jorden
men det finns senare tillkomna aliens som har sin hemvist i haven, och det är lite strider mellan de
ursprungliga och de senare tillkomna aliens……..de ursprungligas skepp ser ut som pyramider, har i
en dröm sett en pyramid komma upp ur havet, med vatten brusande efter sidorna……de senare
tillkomna aliens har de tradionela ufos tror jag. Och har baser i bland annat oceannien.
Sen finns det det de kvarvarande fysiska atlantisarna,som har få ufos. Och vill hindra vi mäniskor
att ha kontakt med utomjordingar.
.lysande hjul…det finns många gamla observationer av rullande lysande hjul i haven………det är 
de
första aliens, som landade för en halv miljon år sedan, som har dessa och de samlar in energi åt
dessa när de rullar på vågorna ………..de semjases befolkning har jag inte sett……..om det inte var
en sån som jag såg på gården, och brukar beskriva som en astralkropp…………..en varelse i
mäniskostorlek, men genomskinnlig,,som ett värmedaller över en varm väg……..jag ombads dricka
upp det jag såg…….av en röst, som var palien……..om den genomskinnliga var en
undervattensvarelse har jag inte fått klarhet i ännu.

stora jorden stalo-tomter
Posted on april 24, 2013
på bastunäsfjället på gränsen mellan jämtland och västerbotten. skall det vara en renkalv i naturlig 
storlek av silver nergrävd.finns omtalad i en bok, kommer inte ihåg vad den heter. det skall finnas 
nåt som kallas Stora Jorden. en klosterruin på fjället i jämtlands norra fjälltrakter/västerbotten, det 
var till för vandrare över till norge. finns ochså omskriven. min farfar berättade en gammal sägen 
han hört. en jägare med pil och båge var ute och jagade på fjället, han sköt en pil efter en hare. pilen
for in i en buske, och det klang till. han gick dit och hittade en kyrkklocka i busken. då blev han 
rädd och for därifrån……………………..det finns även en del Stalotomter i jämtland västerbotten=
bygda vallar på kalfjället…även så är lappsägnen om stalo-folket intressant………..finns för övrigt 
en by i vilhelmina som heter stalon



skrattabborre 402 lacarta
Posted on april 25, 2013

var till min granne för två år sedan, vi satt och pratade.  han berättade att uttern hade tömt 
fiskdammet på vintern. men så berättade han att han hade nåt annat i dammet.  de samm omkring, 
och ibland klättrade de upp på vass-stråna  . vi satt och funderade men så kom vi fram till att det 
kanske var ödlor……..när jag kom hem kom jag på att det kanske var skratt obarn , en liten 
vattensalamander som finns här i västerbottens inland sällsynt

nå ivarje fall så hade jag andligt besök för några år sedan,   då for ett skepp förbi på himelen, fick ett
medelande av dem de skulle plocka upp några strandsatta aliens, några av dem hade varit på 
övervåningen ett tag,  i medelandet så som jag minns så skulle skeppet jag såg   nr 402 ta upp dem 



så  de skulle ta kontakt med det. när jag såg det skeppet, så var det en ljusprick som vanligt, det kom
farande som en vanlig sattelit,   så satte jag tummen i vädret , och sa tyst för mej själv”ja vill följa 
me” då stannade plötsligt farkosten och stod stilla i några minuter…men så sa jag  , men hämta mej 
då, jag kan väl inte hoppa upp heller.  men inget hände så jag tog ner handen igen. efter en stund 
startade skeppet igen och fortsatte i samma bana som förut, det telepatiska medelandet fick jag långt
senare, och då sas det skepp 402……..nåväl jag höll på och läsa om skrattobbarn vid den tiden. som
är av lacarta   (reptiller)   så hör jag och ser för min inre syn från övervåningen hur en tjej killar en 
skrattobbare på magen, och jag hör den skratta, så jag funderarade, och funderar fortfarande om 
mina besökare var reptiller själva lacarta.

abduction gnisstrande genomskinnligt klot
Posted on april 26, 2013

                       det hände en sak för ett par år sedan en real fysiskt händelse..har länge undrat vad för 
klot jag såg,  ……………………………..                                                                                Jag  ́
sitter i kökssoffan och röker, då säger en röst från hallen  Don t look” . Jag tittar ner mot golvet och 
ser ett litet klot komma inrullande och stannar mitt på golvet. Det har olika fält i någon sorts ljusgrå 
nyans, resten är genomskinligt, storlek ungefär 15 cm i diameter. Jag tittar upp på min kakadua och 
ser att den tittar stint på köksgolvet. Jag vaknade nästa morgon i min säng och vet inte alls vad som 
hände…………………………………………………när jag ser på kakaduan försvinner minnet och 
jag vaknar cirka 10 timmar senare i min säng…..det jag inte skrivit tidigare, är detta att det 
gnistrade av nåt genomskinligt, som det var nåt i klotet. jag utgår själv från att jag blev undersökt, 
eller ombordtagen under medvetenlösheten



abborren min ungdom
Posted on april 27, 2013

Abboren               jag har fiskat större delen av mitt liv  gått omkring i sko och mark och fiskat har 
tillbringat hela semestrarna i skogen och på fjället ibland, jag började när jag var liten satt på bron 
över älven hemma i byn och fiskade, när ja var  en tio år hände en sak som präglade mej för fiske 
resten av livet  ja satt en eftermiddag på bron det var varmt och jag var lite dåsig ,jag sitter och tittar
på flötet så händer en sak en aborre sticker upp huvudet och pratar ,(måste ha varit telepatiskt) ” hur
mycket är klockan ”jag stelnar till och tror inte varken mina öron heller ögon den försvinner och jag
tittar som paralyserad på det ställe där den försvunnit jag kommer inte mer exact  ihåg vad som 
hände, jag är på väg hemåt, så är jag helt borta, vaknar upp när jag står på  gården hemma och fattar
inte vad som händer, jag har gått en sjuttiofem meter ungefär utan att vara medveten om 
någonting……………………….så hände inget förrän vid tolvårsåldern, min mor far och lillebror 
och jag sitter vid köks bordet, då min mor tittar ut och ropar till och ropar till, hon ser något på 



himmelen, vi springer ut och ser en farkost komma rakt över gården där vi står och försvinna 
västerut, det sprakar om den men här annars helt tyst detär två röda och ett grönt lyse ,med en lång 
eld kvast  efteråt, det stod i tidningarna dagarna efteråt om ett mystiskt ljussken över länet, det var i 
december 1967, jag skrev dag bok och hade exaxt tid  datum och väderstreck om händelsen jaag 
hittade åt boken för ett år sedan och lämnade in en rapport till ufosverige om en observation av en 
spökraket 1967,       för tio år sedan när det började hända händelser på allvar var jag ute vid en 
skogstjärn och fiskade, jag fick en liten abbore, när jag ska hem funderar jag om jag ska ta rätt på 
den.då hör jag en röst  2titta på den”  jag tar upp den och tittar på den, kliar mej under läppen, och 
funderar om jag ska ta rätt på dn,nej räven får den tänker jag och kastar den uti skogen, när jag ser 
upp flyger en korp förbi över trädtopparna, den såg nog att jag kastade iväg en fisk ,och tar den nog 
senare, så packar jag ihop och år ner mot vägen till bilen,så stannar jag till och känner mej 
iaktagen,jag vänder mej om och ser en trädstamm,en tall med en bit bark avskalad, jag står och tittar
efter om jag ser något annat, men det är inget annat där,  ett meddelande från samma väsen tänker 
jag.  Naturen   så kommer jag ner till bilen och åker hem. En vecka senare står jag i köket och 
känner att jag måste gå och titta i fönstret, jag ser en korp flyga förbi, märkligt jag känner 
beröringen av den när den flyger på huvudet, det måste vara samma korp som i skogen tänkte ja, 
den hittade nog fisken och åt upp den, efter den sommaren slutade jag istort sett med att fiska, efter 
att i trettio år fiskat var och varannan dag

filmade mitt livsljus
Posted on april 30, 2013

för några år sedan , när jag hade mycket andligt på gång, hade jag en filmkamera igång på 
nätterna.tittade på en video en morron. man ser mitt vitrinskåp, som jag kallar mitt 
dimmensionsskåp……dörrarna öppnade jag aldrig , under den tid jag filmade.   man såg flera 
skuggor som rörde sig i skåpet, så ser man mitt ansikte titta in innanför dörrarna,   så var det en skål 
med ett litet rör stående i , med ett vitt ljus som steg i röret.  som inte fanns innan, syntes eller 
ingenting senare .  visade videon för några vänner, de kunde inte förklara vad det var….fick genom 
mina andliga veta att det var mitt livsljus. skickade videon till clas svhan ufo-sverige, han mejlade 
flera gånger, när han ser på videon, han märkte inget särskilt.  begärde tillbaka filmen senare,  jag 
var sur, så jag brände upp den när jag fick hem den………..skrev för ett tag sedan till clas, om han 
gjorde någon kopia, och förklarade att jag filmat mitt livsljus. han tyckte jag var slarvig , för jag sa 
att jag hade tappat bort filmen



hillary clinton, kamjals fysiska motsvarighet
Posted on maj 2, 2013
2

så har min älskling sen 80-talet hillary clinton slutat med politiken………brukade kalla henne 
hillary pillary!  har haft telepatisk kontakt med henne sedan början på 80 .    det är hon som stått 
bakom, när jag jobbat med amerikanska politiker…………går nog bra med kerry 
ochså…….utmanövrerade honom i bush andra val……….står att läsa i min bok.     hillary clinton 
har under alla år varit det fysiska ansiktet utåt för min kamjal.   hillary pillary bara rimmar.   men de
hade väldigt roligt åt det på en tv-kanal i bulgarien………………bush besökte för övrigt bulgarien 
srax efteråt.    det var en tjej på tv -stationen vesselina, som jag gillade, så jag hade markerat det för 
bush tidigare!



melissa på cnn london manifisterar utomjordisk kärlek
Posted on maj 2, 2013
4

det finns en snygg tjej på cnn london, som manifisterar utomjordisk kärlek. har skrivit om lilly en 
pälsklädd varelse i min bok.  när jag mötte lilly, så blinkade hon åt mej med vänstra ögat. det blev 
grönt, annars är hennes ögon eldgula, jag blinkade tillbaka.  en tid senare så är det ett ufo  utanför 
på himelen,när jag ser på det så kliar det i ögar, kommer på nu att det var ocså lilly , i hennes 
skepp………………………så ser jag på bbc world london , melissa jobbade där då.   jag försöker 
få kontakt med melissa då  jag använder mina ögon då, och det som jag kände av då jag såg på 
skeppet,  melissa hostar till kraftigt då i tven i studion. kommer på det idag eftersom hon var i rutan 
på cnn i dag……nå så är det att det handlar om kärlek, eller love som alien säger . hon mellisa 
reagerade alltså på lillys kärlek



för några månader så var lilly är nån vecka, såg henne inte men hörde hon, när hon pratade, har 
kontakt med många reportrar på cnn och bbc world . ser på en tjej på bbc world en kväll……då hör 
jag lilly fråga  ”är det hon”  förstod inte då vad hon menade, hade glömt alltihop, även om ögonen 
har kliat   hela tidenÖgonfransarna.

så var det en annan sak som faller in i minnet…….första gångerna jag såg på melissa , så var bush 
vid makten………..det var tal om gamle worl bank chefen………jag gav bush ett rent telepatiskt 
ultimatum. sparka bankchefen kärleken kräver det, jag använnde melissa då

nån dag eferåt så sparkade bush worl bank chefen……..iställlet föreslog han tony blair som ny 
bankchef……..det tyckte jag var hemskt roligt att han föreslog blair. har inte skrattat så gott nån 
gång

tidsflödet tidstunnlar
Posted on maj 4, 2013
2

har haft besök av andliga tidsresenärer.   de färdas med tidsflödet……..när de landar så hörs ett 
rasslande, ungefär som om man slår ut en påse pärlor på ett golv,    det har varit turbilenta besök, 
ska inte gå in närmare på dessa andliga upplevelser, nu är det ett tag sedan, det sista, för ca 2 år 
sedan. då låg jag och sov i min säng, när jag vaknade av att jag hörde det välbekanta rasslandet 
under min säng. så förflytades ljudet till fönsterbrädan, sedan på utsidan fönstret, på fönsterbleket . 
så tysnade det.



fegljus
Posted on maj 5, 2013
2

fegljus .  när någon ska dö ser en del personer fegljus, hade en ung kompis, , vi umgicks dagligen, 
han körde ihjäl sig 1994  21 år gammal.   ett tag tidigare berättade han att han såg ljus som for 
genom rummets hans på kvällarna när han lagt sig………han fick en föraning om sin bortgång.fast 
det visste vi inte då. jag var inte”troende då”,,,tyckte bara det var otäckt när han berättade om det.    
finns ett avsnitt i min, när  bok, när vi är ute och kör bil, och har ett ljussken efter oss. i min 
hembygd finns många berättelser om fegljus



ljusstark meteorit
Posted on maj 8, 2013
9

såg en enorm meteor vid 10 -tiden igår kväll, det var fortfarande ljust så det var verkligen en så 
kallad ljustark meteorit. hörde det skrattade till i luften , så undrar om det inte var alienblenda som 
ordnat till någonting ( det var en speciell dag igår) den for en bit från huset nästan vågrätt, och det 
lossnade flammande bitar under färden.  jag fågade om det var de, vi ordnade en grej svarade 
alienblenda.



blenda o lightman sex
Posted on maj 12, 2013
6

vill berätta om mina två vänner . blenda och lightman som jag kallar dem. ser deras skepp på 
himelen då och då. kallar dem mimna änglar ibland. de har sagt de kommer från andromeda , och 
har skepp i jonosfären. de speciellt blenda verkar mån om mej……….det kom en varelse , 
vattenvarelse, som jag kallar semjal en kväll ”andlig” och ville vi skulle ha sexuella lekar….NEJ 
ropar blenda från ovan . så jag avböjde. långt senare frågade jag blenda om jag fick skriva om 
semjal då? ja svarade blenda ,och skrattade . så jag skrev om semjal i min bok..flera år senare var en
tjej från stockholm oss mej två veckor………………..någon månad senare skulle jag åka ner till 
henne. Åk inte sa blenda . men jag åkte i alla fall till stockholm….så var där nere och då stockholms
tjejen..sluta använda de där två, jag hade berättat för henne att de var mina vänner och hjälpte mej. 
så har jag mer och mer slutat med sexell aktivitet………när jag tänkte efter då jag hållit opp i två 



veckor, så hörde jag ligtman ropa YES i hallen……..så gick det två veckor till och då hörde jag 
blenda ochså ropa YES i köket….såg dem inte men hörde dom……..så för några månader så kom 
några ”andar” en man sa till en tjej med ung röst. ”ni kan förena er”…….jag gick och la mej , och 
svarade en dum kommentar…jag hörde dem inte mera. men hörde blenda från ovan, Å va 
klantigt….så jag väntar fortfarande på en tjej..som blenda tycker passar.  tror att det sexuella 
utarmar maniskokroppen . utomjordingar har sex endast för att föröka sej . annars har de samvaro 
på ett högre plan

har friat till en utomjording med eget stjärnskepp
Posted on maj 16, 2013
10

om man läser min bok. så beskriver jag vad jag kallar en astralkropp…..så i min nya bostad  tre år 
senare, så har jag en apmäniska i mitt kök……..jag vet nu att apmäniskor kan bli transparenta vid 
tillfällen…….båda varelserna var av samma storlek, ca 1,70 cm……….kamjal sa att någon ville 
träffa mig. vid ett annat tillfälle kallade hon den genomskinliga varelsen nere i byn för 
någon……..när jag satt på övervåningen för ett par år sedan, så öppnades ytterdörren på 
nedervåningen och stängdes. jag gick ner, såg ingenting, men hörde en kvinnoröst som sa hej! sen 
blev det tyst………jag  vet nu att lilly som jag kallar henne följer efter mej i livet……..så många 
gånger jag trott jag pratat med kamjal, så kan jag har pratat med lilly i stället………….ibland så är 
det svårt att skilja olika besökares röster åt. så det verkar som den genomskinnliga nere i byn , och 
lilly uppe i berget är samma varelse, men jag har inte helt fått det bekräftat, lilly liknar mest en 
varelse de kallar almas i östra ryssland   . ca 1,70 lång , ljusbrun päls och lysande ögon  . hon är här 



nu, och har varit här en längre tid, jag hör hennes röst från sängkammaren och köket, så pratar 
kamjal uppifrån luften, så de samarbetar, det hörs ochså en mans röst uppifrån.   för en 4-5 år sedan 
skrev jag på en friarstav . som det kallas här , mitt namn och lillys, när hon var här,  kamjal har sagt 
mig att de behöver inga skepp.  men det är nog lilly som jag har sett på himmelen. hon har ett 
stjärnskepp sa hon för nån vecka sedan. its really sa hon

våran gud tillsatt av annunuki och atlantis
Posted on maj 19, 2013
7

alias våran gud har gått i pension, på gamla dar så är han ute på vandring på jorden , och letar sej en
maka, en undine vill han ha, tro det eller ej men jag håller ställningarna så länge.  annanuki valde en
gud, som de satte atlantisarna (lurade) att förvalta. denna gud styr över denna planet,  och 
atlantisarna har denne som högste ledare , och att hålla kvar människorna i gudsdyrkan. änglarna är 
egna men lyder under atlanisarnas, annukis gud.varje planet (bebodd) har ett eget himmelrike runt 
planeten, med en hirikari med änglar och en gud.  jesus är på den nionde stjärnan för att vila ut, men
om 200 år kommer drogismen till den nionde stjärnan, senaste rekarnationen för jesus var som pilot 
i R:A:F.  i bristol på 40-talet.  gud  den nämnda avgående heter för övrigt   James Claim Here There

sen har vi väktarna som ligger över himmelrikena och gudssystemet..jag beskriver dessa som två 
självlysande varelser i  min bok från en dröm . de är ett fåtal kvar och vakar över hela universium.  



kamjal som kommer från en parallelvärld  till jorden. där de inte har någon gudsdyrkan. säger att 
hon tror att väktarna finns i hennes värld ochså

citat från min bok::   Jag är några år äldre, sover och har en lustig dröm. Jag drömmer om himmeln 
som en rund sfär, så

är det en öppning i sfären, ut till intet. Då förstår jag plötsligt allting, jag går upp i en sorts

halvdvala, går ut i köket och hittar en papperslapp och en penna och skriver ner namnet på gud. Jag

går in i mitt sovrum, det finns en hylla på väggen där det står ett litet blått kassaskåp med

kombinationslås som jag har fått en gång. Jag lägger in lappen där och går och lägger mig igen, hela

tiden i nån sorts dvala. Sen vaknar jag på morgonen, kommer ihåg drömmen och rusar upp och låser

upp kassaskåpet, men det är tomt, där ligger ingen lapp! Jag förstår ingenting, blir arg och går på

min lillebror och anklagar honom för att ha tagit lappen, men han nekar och säger att han inte kan

koden, men jag säger att han nog kan öppna det ändå, men han fortsätter neka så jag vet inte vad jag

skall tro. Så går det många år och jag är vuxen, och får veta att de kom ner från himmeln och

hämtade lappen när jag sov.

När jag upptäckte att jag var Gud

Efter många år, mitt i livet kommer jag ihåg vad jag skrivit på en lapp och lagt in i ett kassaskåp.

Jag skrev ”Vem är gud, jag”.



vill du bli profet
Posted on maj 27, 2013
1

citat från boke  :Några kommentarer av Kamjal
Du är av samma ras. Du har en gåva. Vill du bli profet? Det räcker till. Man växer fort i rymden. Jag
vill ha liv. Det finns 15 000 civilisationer runt om jorden. Jag frågar; – Finns Jesus? – ”Han 
kommer”. – Kan jag bli ett medium? – ”Ja då” – Hälsningsfras i rymden? – ”Tack för maten”. Man 
tackar för den andliga maten. Märkt. Jag vet inte vem av mina vänner som står bakom min rygg 
nere i byn. Så drar hon ett finger över halsen på mig bakifrån och säger: – I tattoo you!

jag blev nog en profet kan jag konstaera , men mentalt anonymt.  jag frågade kamjal för några år 
sedan,  hur många är det i min församling. ”2-3 miljarder” svarade hon.



främmande bilder på tv.en
Posted on juni 1, 2013
4

har en gammal svartvit tv som får stå på och snöa på dagarna.för och få in andra dimensioner……
min nyare tv, hade jag märkliga bilder på för en 8 år sedan…på en radiokanal på parapolen fick jag 
in märkliga bilder..bland annat på mej själv…..och en bild innefrån en rymdfärja när den startade, 
man kunde se hur astrounaterna skakade i sätena……..det kom även fram bilder när tv var 
avstängd……vid ett tillfälle sa kamjal, min kontakt ”spelar du in”……..ångrar det nu , kom mej 
aldrig för och spelade in bilderna..det visades även en bild från den gamla tv-serien från 60-talet.  
mannen från mars. när jag var grabb , såg jag den serien. vid ett tillfälle tappade jag minnet , och var
borta några sekunder, har funderat mycket över detta, så får jag se serien , igen blandat med mycket 
annat på tv en när den visar främande bilder………………vid samma ålder ungefär . så läste jag 
myket böcker om rymden, since fiction………..läste b.l.a. en bok om en skön kvinna, som plötsligt 
kunde förvandla sej till ett monster,,,,var på väg till toaletten,  när jag plötsligt kände en gulaktig 
varm strålning kom uppifrån ini mej i bröstet, jag blev outsägligt lycklig, och kände mej alldeles 
varm, det var när jag läste denna bok, och tänkte att denna varma lyckokänsla kom uppifrån rymden



vad är ett predikat ?
Posted on juni 2, 2013
4

citat ur min bok……….. Semjal Hon är en vattenvarelse. – Vi landade i havet för 500 000 år sedan, 
säger hon, och de kan färdas uppöver alla vattendrag på jorden. En natt drömmer jag om stora hjul 
som far med en rasande fart genom byn. Senare läser jag i en bok, att sjömän ibland har sett stora 
hjul fara över vågorna i havet. Semjal berättade mycket för mig men det är svårt att återge. Jag var 
ungefär sju år när hon kom första gången, jag satt på bron och fiskade. Jag vet att det hände något 
den gången. Jag var på väg hem, jag gick och funderade på vad som hände på bron och plötsligt 
stod jag hemma på gården, utan att ha märkt att jag gått ett hundratals meter. Jag har funderat 
mycket över den händelsen. Så för ett par år sedan kom hon igen och jag fick höra en lång och 
märklig berättelse, som jag inte ska försöka återge. En kväll går jag ut i hallen, det är något som 
dunkar i huvudet, det känns som ett tungt tryck. Så känner jag ett stort öga mot kinden och en röst 
som säger; – När ska du förstå? 40 En annan gång säger hon; – Du har ett predikat, jag har fyra”. 
Jag vet inte vad hon menar med det. Hon säger att ett jordår är uppdelat i fyra år för dem. Jag blir 
opererad av Semjal och hennes dotter. Semjal berättar hela tiden för dottern vad hon gör, de hjälps 
åt. De använder silvertråden tenseril, som innehåller bland annat ammoniak, det hela går 
fruktansvärt fort..  drömde att en stor grå pyramid kom upp ur havet, med skummet forsande efter 
sidorna, ….



att känna av färger med kroppens sinnen
Posted on juni 5, 2013
8

jag vet inte om det bara jag som kan känna av färger med kroppen.  likaväl på kroppens utsida som 
insida. minns inte när det började, men tror det var när jag blev ombed dricka när jag såg en 
genomskinnlig varelse. om jag släpper väder så kan jag känna av färgen.eller när det känns en 
beröring/kliar nånstans på kroppen, så känner jag av färgen med mina sinnen. de vanligaste 
färgerna, är vitt svart grått brunt ljusblått och gult  .. i olika nyanser av all färger. jag känner ochså 
av om det är transparent……..hur det är med andra människor vet jag inte, men detta är min 
erfarenhet…….obs! om ni känner av en sval/våt känsla/beröring på kroppen. ska ni absolut inte röra
vid detta, ty det är andra människor som framkallat detta. de tyr till er och ni vinner i andlig 
styrka…om ni rör vid detta förlorar ni i styrka

i bröstet känner man av andebesök.  vanligtvis är det neutralt, transparent. men är det kamjal min 
guid känner jag mej vit i bröstet, om det är alienblenda är färgen gulaktig



välsignelsen
Posted on juni 10, 2013
6

jag låg vaken i sängen nere i byn för många år sedan, jag såg en mörk skugga i rummet mot 
dörröppnngen uti hallen jag tror det var palien,…du är välsignad sa hon,      jag var sur oh svarade 
nej jag är inte värdig, ge den åt marinne istället    marinne en bekan fästmö till en kusin för många 
år sedan, fick senare reda på att hon var religös, rungde min kusin i vilhelmina en präst för något år 
sedan och frågade efter henne han visste inte men trodde hon var missionär i nigeria…………….för
många år sedan när jag flyttade hem från stockholm, sökte jag som volontär, och fick svar att jag 
blivit uttagen som volontär till ett vägbygge i nigeria, men jag behövde en sponsor och hade ingen 
så det blev inget av…………….i varjefall   när jag sagt nej till välsignelsen, så fick jag svar av 
palien……du får problem  en vecka senare blev jag förd till psycket  en vän hängde sig och någon 
anmällde mig för att dom trodde jag skulle göra samma sak det blev polis eskort till skellefteå, jag 
var den sista som han umgicks med vi tog en tur genom byn för att hälsa på vänner, men på flera 
håll fick jag tiil svar, du får komma in, men per får vänta uti bilen,jag har liksom blivit sista 
anhalten för många vänner

i vinter hände det igen, jag hörde en röst i tvrummet.  ”du är välsignad”  den här gången tackade jag
och tog emot välsignelsen.



besök dimmensionsport
Posted on juni 17, 2013
2

hade besök i vintras.  första gången så var det en tjej som ropade. hördes som det kom från andra 
sidan väggen i tvrummet, vilket det ofta görs, som en dimmensionsport där. så ropade hon ”  
karlegon ” högland” och jag kände en beröring på foten. så sa hon  ”men herregud” och då kände 
jag beröringen på halva sidan av kroppen. så ett tag senare några vekor. så hörs prat igen, den är 
gången är det en mans röst med. de pratar kommer inte ihåg allt.    han frågar henne , ” äter han 
mycket”   ( jag har börjat lägga på hullet)   så säger han.  ”ni kan förena er”    så hörs inget mera, jag
går och lägger mig i glad förväntan. så fäller jag en dum kommentar. om det väntande besöket. det 
är tyst, men så hör jag från ovan alienblenda säga. ”å va klantigt”  så rinner den händelsen ut i 
sanden……………….så har jag ett tag senare ett tredje besök. alla gånger hörs rösterna bakom 
vägen. mannen är ochså med den här gången. jag frågar om jesus, en röst säger. ”han är en av oss”   
jag frågar , är det en dimmensionsport här?  ” ja” svarar mannen.  kan jag komma igenom frågar 
jag.  ”ja” svarar han. men jag vet inte hur man gör svarar jag , och säger jag kan väl inte gå igenom 
väggen heller.  då märker jag att han kommer in, det känns på energierna som blir, så förnimmer jag
att han står i dörröppningen, men jag kan inte se honom. katten sätter sej upp , och tittar stint mot 
dörröppningen till tv-rummet. så hör jag hans röst, den låter längre och längre bort , som han går 
iväg  ”du håller på i småskolan”  säger han. så är han borta. jag sitter kvar , och känner mej snopen! 
men ändå så så var det som ett erkännande . att nånting kan jag i alla fall



när gud sa love
Posted on juni 22, 2013
6

vaknade vid 2 tiden. 2.22 syntes solen över horisonten midsommarafton.           drömmar,  när man 
drömmer så är man som fastfrusen om man ska röra sej telexempel springa i drömmen. det är lite 
lustigt men det förändrar sig efter som åren går, idrömen så kämpar jag för att gå exempelvis, och 
numera kan jag till åmed springa när det är fara eller bråttomt i 
drömmarna…………………………..love  kamjal säger alltid love i 90% av de gånger när hon 
talar,  så har jag varit osams med gud ett par år. så en dag så säger kamjal love.   så hör jag från 
luften gud, han har inte pratat på länge.   han säger love ochså. jag funderar en stund, så svarar jag 
honom love,   då hör jag han skratta, så säger han till nån annan,   ”han svarade”,       så tänkte jag 
nu skojade han med mej igen



när jag blev kåt på palien, en grey
Posted on juni 26, 2013
2

som jag har nämnt tidigare, så var det de grey som satte in mitt implantat, har haft det en ca 10 år 
nu.  palien en grey dam . min första guid. det var hon jag bad om en tjej , en blond en . en robt bad 
jag om, så kom kamjal och tog över som guid.   de grey, de säger att de har svarta och kalla ögon. 
men de kanske de visar i vardagen. jag har sett palien visa sitt hjärta. då blev ögonen eldröda. jag 
vet inte riktigt vad jag varit med om med henne.inte allt i varje fall……….i en dröm så visar hon 
sitt kön. det är en vit skåra mellan benen på den grå kroppen. hon håller nån sorts sprayflaska och 
sprayar skåran.  det var riktigt erotiskt. sitter en kväll och tänker på detta, så till sist blir jag så kåt, 
att jag måste gå in på toaletten och onanera.   som jag skrev i boken så älskar jag palien och hennes 
hals som skimrar i regnbågens färger. men numera är det kamjal som står för sällskapet, och 
underhållningen



Völsungr-folket
Posted on juni 29, 2013
6

cassandra eason skriver så här i sin bok om änglar:  citat   i skandinavien fanns det mystiska 
völsungr-folket, en stam av präster/helare/magiker som kom långt norrifrån efer istiden. de förde 
med sig runornas hemligheter och lärde ut sin visdom till de forntida invånarna innan de åter 
försvann upp till skogarna i norr…slut citat…………………..völsungr-folket finns även omskrivet i
de isländska sagorna,………………………………..hade en andlig visjon av völsungrfolket, de var 
de ursprungliga atlantisarna, men blev genom krig umanövererade av de nuvarande atlantisarna, till 
9 dimensionen, de har emelertid återvänt därifrån  de är små, ca drygt en meter och självlysande, i 
sin andliga form. de har återvänt till havet, .. såg i en visjon hur stora plattformar med gyllene städer
på steg upp till havsytan när det blir fred på jorden



andehjälp
Posted on juli 1, 2013
3

pratar ofta med andeväsen, en del röster kan jag känna igen. som varande sett fysiskt, de är för det 
mesta personliga och hjälper mej i vardagen………………………….exempel. för ett par år sedan 
skulle jag tanka gräsklipparen första gången för säsongen, men kunde för mitt liv inte komma ihåg 
om det skulle vara ren eller oljeblandat bensin. grubblade , till slut bestämde jag mej för oljeblandat.
då hör jag en röst bredvid mej , han säger. ”det ska vara ren bensin” då kom jag ihåg det, och 
tackade för hjälpen



telepati
Posted on juli 6, 2013
för att förtydliga telepati är inte röster i huvudet. utan är en röst i det yttre rummet, som kommer in 
till en person, med tankevågor, jag kan avgöra om rösten kommer innefrån huset, vilket rum. röster 
utifrån, märks av att man märker av att rösten kommer från några hundra meter bort, det är ochså 
lätt att precisera väderstreck varifrån rösten kommer.
telepati. parapsykologiska fenomen. tankeläsning, tankeöverföring

min gräns går vid att precisera en röst 3-400 meter bort, men jag vet inte det egentliga avståndet, 
inom denna siffra går det att avgöra avståndet…………………



eldkula
Posted on juli 20, 2013
3

det var 2001 allt började  hade 4 fysiska möten med varelser i min förra bostad och i fysisk där jag 
bor nu. innan dess var jag skeptisk, och trodde inte på spöken/andar,men från 2001 har jag både 
hört, och fått se varelser.  däremot har det varit fysiska ljud. hade bott här några veckor, jag ligger i 
sängen, när dörren på övervåningen slås igen med ett välda brak. jag hoppar till där jag ligger, men 
inget mer händer. en vecka senare slås fönstret igen i rummet ovanför mej, med ett brak. hade aldrig
öppnat det……förstod senare att det var kamjal som var här i huset, hon bodde här sen i 
efterföljande sex åren……………..de tidigare hyresgästerna en kompis, har berättat att när de 
bodde här så for en eldkula genom rummen på neder våningen



andliga aliens- frågor och svar
Posted on juli 27, 2013
2

har besök sedan ett par dar.  det är lilly som jag kallar henne, men jag vet inte hennes namn. jag har 
skrivit om lilly, en päsklädd varelse här  i mitt kök, så även att dessa mest liknande almas, kan bli 
osynliga vid tillfällen.   så har jag även skrivit om en genomskinlig varelse som jag drack vatten av i
min gamla bostad. de var båda ca 170, cm. nåväl det är samma varelse. i går kväll fick jag för 
ovanlighetens skull svar på flera frågor.jag frågade hon lilly, var det du som var nere i byn och jag 
drack vatten av. visade du en del av dej så att jag skulle se och dricka upp det..så svarar hon på 
engelska från köket ”no you understand”  så vi är en del förenade frågar jag.”ja” svarar hon.   så 
frågar jag är du vegetarian.  ” ja ” svarar hon  ( jag frågar, för i kontaktmannen ante jonssons 
berättelser så ser han en pälsklädd varelse, som tuggar på en grankvist) så säger  hon, ”jag är rädd”  
inte behööver du vara rädd för mej, säger jag med ord. jag frågar vad är du rädd för. men hon svarar 
inte på det.  så säger hon ” jag går upp” ( på övervåningen)  efter en stund frågar jag, jag kan inte se 
dej, kandu se mej.  ”ja ser ” svarar hon. jag hör det pratas  lite på övervåningen. men inte med 
mej.jag tror det är kamjal som kommit dit, och ochså där. nu när jag skriver ner detta så hör jag hon 
säga ” love” från övervåningen.  tror det beror på vattnet jag drack.jag kan känna beröringar på 
delar av hela kroppen ,när folk,tve etcetra talar, en del känns så att säga torra, dom kan jag klia, men
en del känns våta, svala.dem ska jag inte röra har en andlig manlig röst sagt mig , ty då överlåter jag
en del av min energi till andra

nu till ufon. lilly som jag sett fysiskt i två versioner, har sag att hon har ett stjärnskepp. för många år
sedan satt jag på övervåningen vid datorn, och läste ufo-sidor. då säger kamjal ”vi behver inga 
skepp”  så är det tror jag mej förstått, att aliens i detta universum färdas fysiskt med ufo- farkoster, 
mens alien från parallelvärdar, andra dimensioner färdas på annat sätt. vi använder tidsflödet har 
kamjal sagt, det ser ut som en stor stjärna lyser upp och försvinner med en gång på himmeln

så aliens från vår värld, dimmension,  kan man se fysiskt. medans aliens från andra världar, 
dimennsioner kan bara komma hit med sina andliga kroppar



andliga aliens frågor och svar del 2
Posted on juli 28, 2013
2

det är halv 2 på natten , har haft besök av bråkiga andar från andra världar. låg i min säng när det 
visslade ute , sen skramlade det till på bron, var inte rädd men lite upprörd. går in till tv rummet, såg
ett ljus där tidigare i kväll, det var kamjal som anlä de tror jag…i varje fall så sitter jag här och 
frågar utåt bron, vem är det,  det är” jag”svarar en

kamjal frågar jag ”ja ” svarar en mansröst…………lilly är kvar på övervåningen, säg ”love ” säger 
hon  så säger jag de andliga lagarna, och gå er väg  de hörs efter infarten och upphöver landsvägen, 
”jag ser dom” säger lilly uppifrån,   jag kände igen mansrösten  vi har bråkat många gånger genom 
åren, han och några till är bråkiga och från en annan värld  han är här i sin andliga kropp, och har 
spelat gud i vår värld. jag frågar lilly  ska jag skriva om det. ”ja” svarar hon.  när ska människor 
förstå säjer jag.   ”jag kan förklara ” säger lilly…..jag frågar hur ska du förklara  genom mej eller. 
hon svarar bara ”love” så jag vet inte hur det ska gå till.

nu ska jag ta kaffe och varva ner och försöka sova en stund

tidigare i kväll så kom en kompis och hälsade på, vi satt och pratade ett par timmar

i sammanhanget så tog han upp onda makter, så vi diskuterade de tidigare i kväll han vet inte så 
mycket om mina kontakter, men jag berättade om den jag körde på med bilen……….han brättade 
att han kämpade mot onda krafter, men det ska jag inte berätta här………….god natt



telefonsamtal från space ?
Posted on oktober 12, 2013
2

för en 8 år sedan hade jag mycken telepatisk kontakt medmin första guid en grey  (palien)  så sade 
jag en dag kan du inte bevisa nåt för mej,att ni finns,  fick inget svar  ,men så två dagar senare 
ringde telefonen, som jag hade stående på övervåningen.

jag gick upp och svarade, (ringer inte så mycket oss mej, 2-3 samtal imånaden.)    så när jag lyfter 
luren , så är det konstigt ljud i den.detlåter nåt liknande.tut tit to tit tu tot.ropar hallå men ingen 
svarar, lyssnar kanske 2 minuter, och hela tiden signaler.till slut lägger jag på.

går ner och sitter och funderar vad i all världen det var. först trodde jag nån skojade med mej.    så 
efter en stund kommer jag i håg filmen.   närkontakt av tredje graden……..när de får 
telefonsamtal,med konstiga signaler.

så blev nyfiken,och skickade efter filmenefter ett par veckor.   det var spännandenär jag satte på 
filmen..så kom samtalet i filmen.  inte direkt samma signaler men nåt liknande.     så jag vet inte var
ett tecken från min grey,men jag tror det själv.

det var mycket ljuspunkter ljusken vid tillfället



rymdresa
Posted on oktober 20, 2013
2

på tal om gud och djävulen, så har mitt hem varit en andlig mötes plats för dessa.  förhandlingar har 
pågått.   som jag säjer, gud är en som går och daskar änglar i baken, menns djävulen har ordning på 
sina led. därför fick djävulen i uppdrag att organisera havsvarelsernas städer, som kommer upp till 
havsytan,på stora plattformar, när det blir fred på hela jorden.

de  andliga och telepatiska rösterna har sagt tidigare, som jag skrivit om, att nåt ska ske i mitten av 
november.

hörde en röst i köket för ett tag sedan.    ”vill du följa med till stjärnorna”    ja svarade jag 
naturligtvis,   ”jag vill ta ett prov”  sa hon.  ” du kommer att ersättas av en klon”.   ” det är någon 
som väntar på dej i skeppet”   sa hon.  för samvaro frågade jag.  ”ja ” svarade hon.  sedan sa hon 
senare.  ”det är reserverat”     ”det kommer en pingla ”  sa hon. ” men gör henne inte med barn”.

får hon följa med frågade jag.  ”ja svarade rösten, men vi tar inte något ansvar för henne”

jag tror det är alienblenda som skall komma.

detta får jag inte tala om.   men det har gått en månad nu, så jag skriver ner det.  rösten tycker jag 
jag kände igen som palien. min första guid, en grey.               får se vad som händer i november. 
men hur som helst, ingen kommer att märka nåt, om jag ersätts med en klon

hon sa dessutom att vi brukar vänta ett decenium , innan vi tar beslut efer en kontakt.



datorskydd
Posted on oktober 22, 2013
2

i samband med uppgifterna att något skulle hända i november,   så var det många som talade.  bland
annat så var det som nån läste upp något skrivet,  det var långt, kommer bara ihåg de sista raderna, 
tyvärr kan jag inte upprepa dessa.   så ville de att jag skulle anylasera för dem vad som händer i 
världen till dess…………..så ville de skydda min computer. det var en man som sa detta..ssen var 
det en kvinna som pratade. hon lät väldigt yrkesmässig,   hon läste en rad bokstavskombinationer, 
och bad mig goggla det……….det hände många gånger, det lät som om hon räknade ut efterhand,  
å jag skrev ner kombinationer eftersom.  rösten kom från luften.  när jag googlat kombinationer 
många gånger utan att få någon träff, så var hon nöjd….



andeutdrivning
Posted on oktober 28, 2013
2

är vän med ett före detta troende par, numera är de skeptiker. de var med i channi west ufosekt. de 
hade stora problem med elaka andar , som störde dem på nätterna, och de var helt slut

de bad mej och en vän om hjälp

han använde kristaller tror jag… jag använde blenda och lightman, deras gemensamma kärlek,..jag 
frågade dem. blenda svarade att de skulle ordna det . blenda o lightman som jag kallar dem är ett 
par av Nordic aliens,  som jag har haft kontakt med över 10 år

allt var på distans, de bor i stockholm

nåväl så blev de skeptiker, men jag frågade vid ett tillfälle. om det hjälpt……….ja det gjorde det 
faktiskt svarade hon

jag frågade kamjal en gång, kan jag bli ett medium, ja svarade hon



första ufo-kontakten
Posted on oktober 29, 2013
4

jag har haft många kontakter sedan 2001.  men innan dess sökte jag efter kontakt i många år, 
försökte medvetet sända ut tankar att jag ville ha kontakt. först i stockholm , sedan när jag flyttade 
hem, jag sa att jag kunde hjälpa dem, det tog många många år.  strax innan de kom så gick jag ut på 
gården, höll en tändare upp mot centrum av stora karlavagnen,  och så sa jag i tankarna upp i skyn.  
”vi har uppfunniteld”…..det var inte så långt tag efter detta som de kom,  låg i sängen en 
eftermiddag , det var ljus skymning. så tittar jag ut genom sovrumsfönstret,  och ser ett ufo. en ljus 
prick som en stjärna, den far i cirklar runt , åt sidorna, fram och tillbaka, de är bakom en björk, så 
jag ser dem än på ena sidan än på andra sidan stammen ibland uppe bakom grenarna, det var tydligt 
att de sökte uppmärksamhet.  sågick det inte så lång stund, en månad kanske. kommer inte ihåg. 
förän besöken började. det var de grey som var de första……….2-3 första åren var väldigt 
intensiva.  när de skulle komma lyste det ljuskäglor på väggarna isovrummet, som förvarning. läste 
senare i jhon macks bok.  bortförd,  samma beteende…….ljuskägglor i sovrmmen på väggarna som 
förvarning



V.V. vattenvärde
Posted on november 4, 2013
2

den nya valutan i världen borde vara vattenvärde

jordens yta består av 70 % vatten

människans kropp av 70 % vatten

havsvarelserna, det finns flera olika. har haft kontakt med en som heter semjal. de landade i haven 
för 500 000 år sedan från en fjärran planet.  som jag skrev i boken. de är väldigt bekymrade för 
jordens utveckling, och nedsmutsningen i haven.

de ser som sista utväg att utplåna mäniskorna  på denna planet.  om inget görs för att rädda klimatet 
och miljön

de räknar ett jordår som fyra år för dem,  semjal sade till mej att jag har 1 predikat hon hade 4 vad 
det menas med detta vet jag ej.

deras valuta, eller värdet på den här planeten. är rent vatten

de greys som det finns många rapporter om,  är här dels för drogismen som är utrotat på jorden

dels för att medla mellan människorna, och havsvarelserna

völsungerfolket var de rätta atlantisarna de var magicer och helare,  men i strid med de senare 
tillkommna  folkslaget,

som kallas atlantisarna så blev lövsungerfolket förvisade till 9 dimensionen.

de har emellertid funnit vägen tillbaka, och återvänt till havet.  det är deras städer , på stora 
plattformar som kommer upp till havsytan,  när det är fred och frid på jorden



mild mansstämma jesus?
Posted on november 5, 2013
3

fick besök igår kväll. satt i soffan, katten tittar stint mot hallen, så hör jag en mild manlig stämma, 
så tyst har jag aldrig hört nån förut, det var som en vind bris i skallen.denna mansröst hördes som 
den stod uti köket, men försvann längre och längre upp i luften han sa ”love” flera gånger. kommer 
inte ihåg allt , och hörde inte allt riktigt. ”jag hör” sa han. jag frågade om det var kamjal som jag 
kände fysiskt , för ett par veckor sedan. det kliade kraftigt på sidan av skallen, kamjal sa då ”you are
lucky” ”mira” säger han. låter som ett namn, vet inte om han menar att kamjals rätta namn är myra. 
är du utomjording frågar jag. ”ja” svarar han. så berättar jag att de första kontakterna jag hade var 
de grå. ”de stora” frågar han. nej de små svarar jag. det är många som tror på er menar jag , men 
med andra ord. ”är de motagliga” frågar rösten, vet inte svarar jag, jag trodde ni kunde prata med 
alla säger jag. ”ibland” säger han. jag frågar om det har nåt med det som ska hända i november, som
han kommit, han svarar inte, så mynnar samtalet ut när hans röst försvinner i luften. det var en 
verklig mild och fin stämma ,   mycket tystare och mildare än både kamjal och blenda. frågade om 
han var jesus . men fick inget svar,



fysisk kontakt mellan dimmensioner
Posted on november 10, 2013
9

som jag skrivit i förra bloggen, så kliade det rejält på kroppen av andarna, jag har fått fysiskt 
kontakt från en annan dimmension.   som de säjer  ”you are lucky”

de kan se mej, men de kan inte visa sej.

men jag hör deras röster i atmosfären. när de talar känner jag deras beröring på kroppen. ibland kliar
det rejält.

jag har fått fysisk kontakt med en annan dimmension

i går kväll var de mycken aktivitet,  jag försökte med en kontakt med en tjej på CNN  atlanta

en tjej blev het av andarna   skriv  ”ande ” sa hon ( jag sände twett på twitter till atlanta



kundalineresning
Posted on november 12, 2013
17

låg vaken inatt och pratade med andarna,   en av dem sa kundalini   . stämmer bra på mej och min 
astralkropp jag såg

pratade nyss med en tjej.ande….frågade om jag hade kundliniresning..ja enorm sa hon……det helar
säger hon

det är mycket viktigt sa flera ena



pinglan min nya guid
Posted on november 15, 2013
7

pinglan har kommit,  hon är min nye guid  , hon är 17 år   och kallar sej ulla……kamjal säger love i 
bakgrunden då och då.  ulla  hon bor i utrymmet eller vad det är bakom 
dimmensionsporten……….det var hon som skyndade sej fram och ville jag skulle skriva ande, som 
jag beskrev i min förra blogg

hon är verkligen pigg och käck.

hon sa för nån kväll sen  ”du har en kanal”   efter lite dividerande så förstod jag att hon menade en  
musikkanal på tven

så jag slog på den………”jag vill ligga ” sa hon,   lägg dej på soffan sa jag,  så gick jag och lade 
mej i sängen.

det var nån hip hop kanal . gillar du de frågar jag   ”ja ” sa hon……..

så vi pratar då och då ……..får se hur det blir



tre kristaller
Posted on november 30, 2013
2

hade legat i min säng en kort stund igår kväll.   tänkte på visjon norge som jag nyss sett.  tänkte för 
mej själv, den predikanten var nog salig.       då får jag en syn inne i mitt huvud.    jag ser tre stora 
genomskinnliga kristaller i en triangel.   med lyster om var och en av dem.   hajade till lite och 
funderade vad jag sett……så ser jag igen nåt som ett finger med någonting.   funderar igen vad det 
är för syner som kommer.  då hör jag en röst  ”det är en ring”  så kommer kort stund efteråt en syn 
av en ring på ett finger,  det var två rader av små mörkblå  avlånga stenar, (antar jag att det var)     
tänker ännu mera. så säger rösten. ”vill du ha den”   visst för all del svarar jag.  men tänker vidare 
på olika varitioner , av vad ringen har för symbol i sej

så kommer jag på .   de stora kristallerna var en kristallport,  och med ringen kunde man inträda 
genom porten.   ”kontakt”  säger en röst.

nu när jag sitter här på morronen, så frågar jag uti luften.  får jag skriva om det.    ”om du vill”   
svarar en röst.

så jag skriver ner det, mest för att jag ska komma ihåg det själv.



mandela
Posted on december 6, 2013

jag har alltid varit skeptisk mot mandela.det har inte känts bra min inution när jag hört om honom

höll på mentalt med president klerk och apharthed. liksom många handra ledare genom historien

nu har jag sett på tv att han var en tidig ledare för anc

satt i natt och tittade på tv, då sa pinglan, när jag funderade varför jag varit skeptisk mot mandela

”you fealing his love” sa hon



ryske tsarens arvinge
Posted on december 28, 2013
2

träffade en finsk man när jag låg inne.  han följde mej hem oh bodde oss mej nån vecka. vet inte om
hans historia är sann.men har träffat en poliskommisarie och polisman som kände till han.  han var 
från ryska delen av karelen. hans farmor och farfar bodde nära ryska gränsen. på andra sidan 
gränsen , hade tsaren sitt sommarpalats, hans farmor arbetade vid sommarpalatset, och blev med 
barn med tsaren, så han skulle härstamma från ryske tsaren.enligt han, så bodde han i samma hus 
som säpo var installerad’ och hade ständig övervakning  av ryska agenter.

han såg ett ufo när han var barn, och fick en brännskada på bröstet. han sa han skulle skriva en bok 
om det senare i livet.

han hade ett ärende till ryssland, nånting med den ryska maffian.  han grät som ett barn när jag 
körde honom till flyget.

fick senare ett konstigt samtal från finland. han ringde till några vänner, som stoppade mej en dag 
när jag körde förbi. han var i telefonen………en främmande röst sa hans namn flera gånger, när jag 
till slut sa mitt namn, fick jag prata med honom.  jag frågade hur det var.  inte så bra svarade han. oh
frågade efter pengar,  tror det var ryska maffian som försökte pressa ut pengar genom honom. det 
blev inget mer sagt utan jag avslutade samtalet.

några veckor senare försökte jag ringa hans före detta fru.  men hon var borta ur registren

till saken hör att innan han reste så skrev han ett dokument som två vänner bevittnade.där står att 
jag har alla rättigheter till hans tillgångar i sverige, där var 100 000 som han väntade från pensionen
i finland oh en tre rumslägenhet på lidingö. det var som han väntade det värsta innan han reste. han 
hade bra kontakter i estland med polisen

det var han och jag som ringde upp säpo kvällen innan anna lindh mördades. jag anade att nåt skulle
hända henne , men vi fick inte prata me nån på säpo förutom växeln



kontakt igen med parallellvärden
Posted on januari 4, 2014
2

det har varit tyst några veckor, men i kväll pratade vi igen……..kamjal min guid sa för många år 
sedan när jag satt och läste ufo-sidor på datorn.  ”vi behöver inga skepp”  nej det är sant förstår jag, 
från en annan dimmension färdas man hit som ande.

jag pratade om de ljussken jag sett på himmelen.  ”det är inte vi” sa en tjej.    nu vet jag att de som 
jag pratar med är aliens, men i sin värld. de vill komma ikontakt med tekniska civilationer i vår 
värld, för en öppning i dimmensionsväggen, för att färdas hit fysiskt. jag frågar finns det 
”infödingar” i er värld. ” ja ” svarar de. de   kallade dem acien nånting förstod inte riktigt ordet

i höstas så frågade jag dem, om de hade kontakt med andra människor .   ”ja”  svarade en man,,,en 
person vid kaspiska havet, och en i argentina

ja frågar dem. har ni kontakt med inföddingarna.  ”ja” svarde en tjej.

la in den är länken på ett forum ikväll.  då blev de intresserade och började tala, de är intresserad av 
allt som kan vara för en möjlig öppning



Popul Vhu blodprov närkontakt
Posted on januari 9, 2014
14

muntliga berättelser från maya folket

satt och tittade på ancient aliens på history channel  i natt

det var om maya-folket

utomjordingarna tog blodprov på människorna,  därför offrade maya människor.de trodde ”gudarna 
ville ha blod,   jag frågade mina vänner på andra sidan dimmensionsporten,    ” ja”  svarade de. det 
var för att  ”gudarna” tog blodprover

jag frågar är min dimmensionsport en stargate,  de svarar  ”det kan man säga” !

jag frågar vad är det här för grad av kontakt,   hon svarar,   ” få se  fjärde tror jag



hjärntvätt
Posted on januari 21, 2014
1

kamjal min guid sen många år. har bara sett henne bakifrån , eller nedåt lutat över mina fötter eller 
hennes bröst..så för nån vecka sedan får jag en bild av hennes ögon inne i huvudet……….”its done”
säger hon senare. vad än jag tänker på ur det förflutna eller när jag ser på teve, så strycker jag bara 
mej över huvudet eller pannan. med bilden av hennes ögon inombords,  det rensar skallen 
fullkomligt , och jag är ren inne i huvudet. vad än för bilder ur det förflutna eller tankar som jag vill 
ha bort fungerar det.  jag frågar henne vad det betyder.  ”du får se karl egon”  säger hon. jag känner 
mej verkligen fri i anden och tanken.

får se vad det innebär för framtiden.

jag kan hjärntvätta mej själv helt enkelt



budskap reptiler
Posted on januari 25, 2014
3

pratade som vanligt i går kväll med mina vänner.

de sa vi har ett budskap  det är från ehart, vi pratade på, det var svårt att höra, och få reda på vad det
var för budskap så hördes en annan röst lite närmare och på andra sidan rummet  en sa först  frågade
mej  ”har du händer och fötter”  javisst sa jag jag är ju människa.  så sa den andra rösten.  ”det är 
hav”  ja ha svarade jag och antog att de kom från haven på jorden.  ”jag har svans”  sa den.  är du en
reptil frågade jag . ” du som sa det” sa den

kan vi ha barn frågade jag,  ”ja” sa den.     ”är du intresserad sa den”  så jag förklarade att jag 
undrade om vi var så genetiskt besläktade att det skulle gå.  vill ni ha hjälp frågade jag .   ”kan du 
manipulera” frågade den.  ja svarade jag.  ”kan du ge ett exempel ” frågade den.  så jag berättade 
några exempel.  ”historiskt ochså” frågade den . ja sa jag. ”vi tar kontakt” sa den. så blev det tyst

det sas mera under samtalet men jag skriver ner det jag minns, mest för egen skull, för att ha det 
kvar……..vad jag förstår så var de reptiler från världshaven, och skulle ta kontakt senare



magiska träpinnar ? naturväsen
Posted on februari 2, 2014
2

har skrivit om i min bok, att jag blev ombed att städa i ladugårde

citat: Jag är i ladugården och pysslar när jag märker att någonting kommer in. Jag kände att den, 
eller det ville att jag skulle städa i ladugården. Jag tittar på rännan på golvet som är full av skräp. – 
Jag lovar att städa, säger jag. Långt senare kommer en väninna på besök. Vi pratar och går för att 
titta på äppelträden. Hon stannar upp och tittar mot ladugården och frågar; – Har du hyresgäster i 
ladugården? – Nej svarade jag. Vi står tysta och tittar på äppelträden då säger hon; – Jag tror att det 
vill att du ska städa. Jag svarade; – Jag vet, har inte hunnit ännu, jag väntar på att få bort bilen från 
porten. Några veckor senare blev jag av med bilen och städade upp i ladugården.       slut citat:

nåväl jag går till ladugården en morron det innan jag städat                  precis i ladugårdsporten till 
höger ligger en hög med träpinnar ( den fanns inte där dagen innan)  den är ca 1,5 decimeter hög 
och innehåller en massa trädbitar   ca 1-2 cm tjocka och ca en decimeter långa,m   tänker först att 
det är skator , men det verkar konstigt. så tror jag mej förstå. att det är ännu en tillsägelse av mej att 
städa i ladugården.   så gör jag eferåt. jag styr försiktigt grenhögen till sidan intill porten

senare så kommer jag på att spara några så jag hämtar tre små trädbitar . och lägger i mitt vitrinskåp
för framtiden, tänker att det kanske är spår av nån sorts strålning eller kraftfält i dem……………
något senare så kommer min vännina i berättelsen på besök, så jag här åt ene två bitar 
ochså……….tror ochså att jag gav en till en annan tjej som bodde oss mej ett par, men kommer inte
ihåg.

i varje fall nu en 7 -8 år senare ligger fortfarande några bitar kvar, så jag ska gå och hämta dem i 
morron

skickade en bild av ladugården till en spirutiell vän för några år sedan,  han sa att han kände 
någonting till höger om porten.  jag förklarade at det är där grenbitarna ligger som är kvar

så de kanske utstrålar nån energi av det som lagt upp högen



kontakt med en död vän
Posted on februari 11, 2014
8

en vän ”stefan” dog för ett tag sedan.  försökte få kontakt med han nån dag efteråt.  sände 
medelande ut i mediarymden.  han svarade.  ”vem är det”  karlegon svarade jag . kommer inte ihåg 
allt, men ska försöka återge samtalet.   var är du frågade jag.  ”jag sitter” svarade han.  sitt var då 
frågade jag.  ”hos jesus” svarade han. så säger han. ”det är ganska bra här”  så säger han.”  jag dog i
Lycksele”  vet inte om det stämmer.  så frågade han ”vad blev du i det militära”  jag svarade, det var
som han ville förvissa sej om att det var jag han pratade med.  ”du har det bra” säger han.  så frågar 
han. ”vet du var stövlän ä”  nej svarar jag, du har dem väl hemma. ”då ske jag fära och hämt dom”  
svarar han.  så pratar vi lite till, minns inte vad vi sa . men sen tar jag farväl, och avbryter kontakten.

kommer ihåg lite till.  tänker du återföddas frågar jag. han svarar. ”jag har funderat på de”

hasselblad månkameror



Posted on mars 23, 2014
4

var med i en reklamfilm i början på 80-talet, var hemma på semester vid sommarstugan uppöver ån.
jag går och spankulerar efter åstranden, när en bil stannar på andra sidan ån. en karl kommer ut ur 
bilen, viftar med händerna och ropar. jag vadar över ån, och frågar vad han ville. det var två män i 
bilen. de körde runt hela sverige för en reklamfilm för hasselblads kameror. som skulle visas i 
utlandet. de sa att det var vackert, och saknade en film med en fiskare. så jag gick över igen och 
hämtade flugspöet, de höll på ett tag med att sätta upp grejer. så kastade jag och de zomade in när 
flugan landade. de ville jag skulle sätta fast flugan i botten . så att det syntes som jag hade nåt på. 
men de vägrade jag……fick en penna och en nyckelring med hasselblads namn på för besväret.
en av sakerna jag använde mentalt, när jag sände ut tankar för att få och fick kontakt med 
utomjordingar.

jag placerade helt enkelt min tanke på månen. om man läser om PSI-spåret förstår man hur det går 
till.

citat från min bok………….Kontakt med utomjordingarna
Efter många års försök att få kontakt med dem, genom att jag när jag lagt mig för natten säga/tänka 
telepatiskt att jag kan hjälpa dem, om de kontaktar mig. Så en eftermiddag när jag ligger i sängen 
och vilar, tittar jag ut genom fönstret, och ser en ljus stjärna bakom björken, som står utanför 
fönstret, men så börjar den uppföra sej märkligt, den far upp, ner, och åt sidorna, när jag ser den 
genom grenverket på björken. De försöker väcka uppmärksamhet. De har tagit kontakt. Det är 
början på en lång rad händelser, och observationer

spökkatt
Posted on april 18, 2014



5

hade en vildkatt som jag matade i höst. för övrigt en bror till min katt tjirri.   men tjirri var rädd och 
vågade inte gå ut.

så jag  var tvungen ta bort vildkatten. tog den i en katt fälla . och en kamrat sköt den.  kajmal min 
guide sa att jag skulle begrava den, så jag grävde ner den bakom ladugården, och bad en 

kort bön.  låg och vilade i sängen idag .  det skramlade till ett par gånger, så krafsade det på 
ytterdörren två gånger. jag trodde tjirri var ute.  så andra gången det krafsar på dörren går jag upp. 
tjirri är inne så jag blir förvånad hon står i hallen. jag lyfter upp henne, öppnar dörren och släpper 
ner hon på utebron, hon vill genast in och tittar skrämd mot ladugården som i höstas.  jag sätter mej 
på bron och röker katten vill in,  så går vi in,  verkar som spökatten kom in när jag öppnade dörren 
första gången. nu nån timme efteråt så frågade jag kamjal vad det var. ”katt” svarade kamjal , så 
säger hon kajmal.  ”du gav henne mull”

en stund senare säger en annan röst. ”den kom nu”     tjirri vågar inte gå inn till tv-rummet. och 
hoppar till så fort jag rör mej. hon stirrar mot soffan, så springer hon upp på övervåningen.   hörde 
ett andligt ”mjau” för en stund sedan, så fårse hur det går

dålig svenska
Posted on maj 1, 2014



4

har fått mycken kritik på olika forum ,hur jag skriver, jag beskriver saker så kortfattad som möjligt, 
därför att läsaren ska tvingas tänka efter, för att förstå innebörden av vad jag skriver, de säger att jag
skriver dålig svenska. jag vill säga att det kräver viss mått av intelligens för att läsa mina texter. i en 
recension av min bok, beskrivs detta som ”snedvriden poesi” nu är det kosmiska medvetandet 
lättföreståeligt om man är mitt inne i detta, så är man kvar i det kollektiva mänskliga medvetandet, 
så behöver man nog tänka efter om man ska förstå innebörden av mina texter.

mitt magiska rum
Bild
2



en kompis var oss mej och tog några öl, så blev han trött och gick och lade sej i sovrummet innanför
detta, som dörren var vinterstängt till. när han ligger där så känner han att någon kommer in i 
rummet, öppnar dörren till detta rum, och han hör hur detta ”väsen ” går och lägger sig i detta 
rum….han känner kalldraget då dörren mellan rummen öppnas, men vänder sig inte om, då han tror
det är jag som kommit upp, när han efter en stund kliver upp är dörren stängd. han åker hem. dan 
efter ringer han upp och frågar om någon bor där. javisst svarar jag . visst bor någon där, men det är 
inte en människa!…………….även andra personer har varit med om saker där
jag vet vem det är men vill inte avslöja det. det är en hon. brukade ha sötsura godisar på soffbordet 
på nedervåningen, hon gillar det sötsura sockret, en gång när jag kom hem låg en godis på 
farstubron, hon hade sugit av allt socker och spottat ut den på bron. hon är en god varelse, men 
undviker mina andra kontakter!

Brezneivs arvtagare
Posted on juli 22, 2014
1



höll på med ryska politiker långt tidigare än amerikanska. när ett gäng ryssar stod på parad under 
brezneivs begravning, spekulerade världen över vilken som skulle ta över ledningen i ryssland, jag 
synade noga de höga politiker som stod uppradade på balkongen i kreml…..så såg jag han.kände 
direkt att han var ledaren, när jag konstaterade det, så slängde han en spottloska över 
balkongräcket………mycket riktigt, efter begravningen tog han över. kommer inte ihåg hans namn.
så höll jag på mycket med gorbatjof och reagan, sen blev det amerikaner tills nu, när jag arbetar 
med putin

kamjal min guid en reptil
Posted on juli 23, 2014
1



kamjal sa bara för en månad sedan detta ”our love” ”jag varnar dig ” ”jag varnar dig” ”jag är reptil” 
kan du anta mänsklig form frågade jag, ”ja” svarade hon, detta har hon hon hållit hemligt så länge 
jag känt henne, har bara sett henne i klara drömmar, och fysiskt som en ljus skepnad i huset som en 
1.70 lång blond tjej i lång vit klänning, detta får du inte säga sa hon……nu har jag skrivit ner det i 
alla fall…………………….kusligt kamjal och jag påminner mer och mer om Lacarta filen
genom alla år så har kamjal inte visat sitt ansikte! jag har bara sett henne bakifrån, och från 
brösthöjd och neråt

tv – vågor medvetandet
Posted on december 2, 2014
1



medvetandet är materia eftersom andar är synnliga. har sett min astralkropp. som alltså är energi, 
men vilken sort ? tv vågr och radiovågor är bekanta , med försök med avlidna, men en levande 
människa kan använda dessa vågor ochså,jag gör det i alla fall. om jag använder min astralkropp, så
reagerar tv-personer på detta ”teori” jag samtalar med de4ras ande-kroppar. var i världen spelar 
ingen roll, detta gäller live-sändningar. andra sidan planeten är inget problem……….har även testat 
detta på live-sändningarna från ISS inga problem de reagerar på det jag sänder. eftersom det är 
människors undermedvetna, eller andliga medvetande, som reagerar svarar på tester. så är det några 
men väldigt få personer som förstår att det är nåt annat än dem själva eller närmaste omgivningen, 
som påverkar dom……det är väldigt vanligt att ex. tv personer vänder sej till den person som sitter 
bredvid, och tror att det kommer från denna………... detta gäller även personer man pratar med i 
vardagliga livet, men då tror personen man pratar med att det är dennes egna tankar

julafton
Posted on januari 5, 2015
1



huva för en julafton, huva för en jul………..dagen kunde ha börjat bättre. klev upp klockan 4 
kokade kaffe å tog en rök……..tog på mej stövlarna och gick ut för å sopa av bron. det gick väl rätt 
fort. men så skulle jag gå in…aj. låst ute mej. står i långkalsongerna och en tröja åstövlar -12 grader
30 snö på gårn. fick så smått panik…grubblade så kom jag på att ett av källarfönstren nog kanske 
skulle få gå upp. så jag tjavade till källarfönstret…höll på en bra stund, hll på frysa ihjäl om 
fingrarna. så fick jag upp det. lyckan var fullständig. pris ske gud. kravlade och höll på å bökade i 
snön. det uppstod ett problem. jag var för tjock. fastnade halvägs. nå lyckades knicksa mej upp och 
ut igen…………går tillbaka till bron, och funderar om jag skulle måsta gå 2,5 km ner till byn, för å 
värma mej å hämta hjälp.

men så tar jag och tjavar till lagårn, hämtar ett spett å en spade. tillbaka igen till bron,

försöker å bryta upp dörren. men ger snart upp. så kommer jag på. jag slår ut glasrutan på dörren. 
sagt å gjort, jag drämmer till ett par gånger och försöker rensa bort glasbitarna. styr fram en pall 
som står på bron å försöker klättra in. går inte, funderar. tjavar till lagårn igen hämtar en liten stege. 
tillbaka till bron. styr fram pallen igen, vid det är laget är mina fingrar isbitar. sticker in stegaren å 
försöker att få den å stå stadigt.nå får in ena benet å famlar efter fotfäste, men andra foten fastnar i 
glasöppningen. håller på en bra sund, men så är jag inne,frusen å blodig om händerna men inne i 
värmen.

så nu senare sitter jag här och dricker kaffe å pustar ut.

GO JUL

DECCA hemligt sällskap
Posted on februari 24, 2015

DECCA



citat från min bok:

Dröm
Jag ser en man i svart kostym stående i ett tåg. Det är fönster i taket och dagsljus ibland, det verkar 
som om tåget kör genom tunnlar. Mannen håller en svart dokumentportfölj i ena handen, så ser jag 
den andra handen, rockärmen glider upp en bit och på handleden har han ett armband med ett märke
på. Märket är blankt med en bild av en blå horisont med en röd sol i mitten och bokstäverna 
DECCA ingraverade. Han tappar ett litet rött kuvert på golvet, men märker det inte. En mörkhyad 
man kommer in i vagnen och ser på honom, då vaknar jag. (42) slut citat:

numera vet jag att efter andliga visioner, det röda kuvertet var ett värdedokument, för decca de onda
svarta makterna och demonerna.

hade under en biltur, med bränslestopp som följd. andligt möte med dessa varelser

tror att följande video, som jag spelat in. där jag berättar om ett fysiskt möte var en sådan

hade min guid med mej i bilen, men berättar inte detta, hon säger ”stanna inte” nej aldrig i livet 
svarade jag..det tog flera år innan jag kunde berätta om påkörningen, utan att börja gråta och inte få 
fram ett ord.

min guid berättade senare vad det var för varelse. dess ras hade ett namn, men det kommer jag tyvär
inte ihåg, de är aliens, finns över hela kosmos , de är inte så många, de har kommit till jorden, för att
ta över styrningen av jorden, i skymundan, när vi går in i 4 dimmensionen,

det finns berättelser flera hundra år bakåt i tiden, om dessa svarta gestalter.

ett annat citat från boken

Dröm
Jag ser en svart människoliknande skugga komma ned-ifrån stora vägen upp mot sommarhuset. Då 
kommer två ljusa varelser, en man och en kvinna, samma som jag sett i hallen nere i byn, från 
boningshuset och skyndar sig mot sommarhuset, som om de skulle mötas där. Jag vaknar och är 
rädd, ser ut genom fönstret men ser ingenting. (10) slut citat

det ljusa paret har jag mött fysikt tidigare de är mina beskyddare, de kommer från andromeda

parallelvärldar ljuset i tunneln
Posted on juni 7, 2015



mina kontakter har sagt mej att de själva vet om 300 parallelvärdar, jorden upptäckte de för 100 år 
sedan, vi lever på 1850 talet. illusionen är att vi lever i detta århundrade,,,,,,,,, vi,har varken 
mobiltelefoner eller rymdfärjor.

tidigare jordiska civilationer, det har varit tre stycken………..har manipulerat tiden, för att denna 
civilation skall utvecklas snabbare mina kontakter har sagt mej att de själva vet om 300 
parallelvärdar, jorden upptäckte de för 100 år sedan, vi lever på 1850 talet. illusionen är att vi lever i
detta århundrade,,,,,,,,, vi,har varken mobiltelefoner eller rymdfärjor.

tidigare jordiska civilationer, det har varit tre stycken………..har manipulerat tiden, för att denna 
civilation skall utvecklas snabbare avbytaren säger ”jag skriver” när jag berättar om mitt liv. för att 
lättare kunna leva som jag
i november sa de till mej du” dör” om 200 dagar , år 1850…(i augusti ungefär) min kropp blir kvar 
men mitt medvetandet flyttas till en ny biologisk kropp i parallelvärlden. min kropp kommer att 
intas av ett medvetande från deras värld. av en person som vill uppleva denna jord ett tag

i andra världen ska jag och tjejen som jag pratat med en längre tid dagligen, jobba med denna jord, 
genom våra tevesändningar som de kan se

se ljuset i tunneln, det sägs att de som uppleft döden, och kommit tillbaka säger så,………………
det stämmer, jag har tre dimmensionsportar i mitt hus. som mina besökare från parallelvärden 
kommer genom . det är 20 meter långa ljusa gångar mellan dimmensionerna, men som människa 
kan man bara färdas genom dem som död; det vill säga den andliga kroppen……………men som 
jag skrivit, parallelvärden kan föra över en levande människas medvetande, till en biologisk kropp i 
deras värld

astralkropp vampyrer
Posted on augusti 26, 2015



när jag ser på tv , så lämnar astralkroppen,/livet då och då oss reportrar, det flimrar till runt deras 
kroppar……….medvetet eller ej så tar jag emot livsenergi…..som madame blavatsky skriver här 
ovan………………….”du lär dig” sa min guid för ett tag sedan,

tidigare under åren så tog andarna lifsenergi fråm mej. jag var totalt slut många gånger. efter som 
åren gått, har andarna lärt sej uppskatta mina förmågor, och hjälper mej numera att få egen 
livsexelir

fick ett råd av min guid för ett tag sedan, hon frågade om jag hade bikarbonat hemma……ja sa att 
jag hade bakpulver, ta en sked i ett vattenglas, per kväll sa hon, det motverkar cancer

astralkropp vampyrer
Posted on augusti 26, 2015

http://www.teosofiskakompaniet.net/AstralljusetAstralkroppen.htm

när jag ser på tv , så lämnar astralkroppen,/livet då och då oss reportrar, det flimrar till runt deras 
kroppar……….medvetet eller ej så tar jag emot livsenergi…..som madame blavatsky skriver här 
ovan………………….”du lär dig” sa min guid för ett tag sedan,

tidigare under åren så tog andarna lifsenergi fråm mej. jag var totalt slut många gånger. efter som 
åren gått, har andarna lärt sej uppskatta mina förmågor, och hjälper mej numera att få egen 
livsexelir

fick ett råd av min guid för ett tag sedan, hon frågade om jag hade bikarbonat hemma……ja sa att 
jag hade bakpulver, ta en sked i ett vattenglas, per kväll sa hon, det motverkar cancer

verkar som hon har rätt

6 dimmensionen
Posted on december 29, 2015
2



6 dimmensionen
jag har skrivit om min gamla guid kamjal tidigare, hon är från framtiden..jag frågade henne för ett 
tag sedan, kommer jag att få åka ufo? ”nej” svarade hon.

får jag följa med i tidsflödet då? ”ja sa hon. , hade besök för två dar sedan, det var revolutiörerna 
som slåss mot de nya tidlagarna………jag berättade om kamjal, de frågade en massa. så gjorde de 
en koll på kamjal sa de……….jag avundas dej sa tjejen,………..kamjal är i 6 
dimmensionen…………frågade ochså om mina sinnen,,,,,,du har 12 sinnen svarade hon…….hur 
många har du frågade jag? kommer inte ihåg om hon svarade 70 eller 80………………hon kallde 
mej samlaren………jag samlade på mäniskor. (deras medvetande) själv kallar hon sej för 
”omvandlaren” hon omvandlar b.l.a. människokroppar

så fungerar telepati
Posted on januari 24, 2016
4



telepati

så fungerar telepati!
telepati, alla människor och djur har en telepatisk förmåga, många använder den, men förstår inte 
varför de reagerar på olika saker. jag fick hjälp av aliens, att se och dricka upp min 
astralkropp………..för det mesta arbetar jag med politiker via tv, kontakt sker direkt, och är 
oberoende på avstånd, även om det är på andra sidan jorden……för det mesta kliar de sig och 
kommer med en kommentar, eller hostar, varför de gör detta förstår de inte. det är helt enkelt min 
astral/ande, som kontaktar andra människors, astral/ande……..så människors andar reagerar på 
telepatiska medelande………men de är inte medvetna om varför. de reagerar på kontakt…………
detta telepati går att träna upp, men det är en lång process. SÅ fungerar telepati! astral/ande= 
människors medvetande………………………visst talar medium med andar, men alla andar är 
telepatiska…..jag kan bara sända till levande människor, från andar och aliens, så kan jag även ta 
emot…..verkar som jag fått en blockering att ta emot medelanden från levande
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parallelvärldar
Posted on mars 21, 2016
2

en värld är 200 meter ovan jordytan, invånnarna är små, tas även som vättar eller tomtar av 
människor, de har 4 planeter, och är i fjärde dimmensionen,,,,de har en dimmensionsportar i varje 
hus, de gillar att busa med människor, de älskar affärer, köper och säljer allting deras bostader är 
kantiga, med trekantiga fönster…………en del kallar deras värld ovanvärlden, finns även namn 
som månvärlden

stalo. folket skelett
October 25, 2016 karl egon vikström1 Comment

har r från skrivit om stalofolket i min gamla blogg…är i mina trakter är det äldsta kulturlandskapet i
sverige, genom de låga fjällen just här på den norska sidan gränsen, kom varma västvindar från 



atlanten, och det var en kil från atlanten, mot bottenhavet,  det första stället som var isfritt efter 
inlandsisen, från kust till kust,  folk invandrade först här i sverige, troligen stalofolket, lapparna 
kom senare efter som de följde kusten och kom österifrån.  har en vän nere i byn, en tjej.  hennes 
farföräldrar bosatte sig i ammarnäs. och hennes farfar, byggde deras hus på en stalotomt i 
ammarnäs,   när han grävde för källaren, hittade han ett skelett, som var 2,20 cm långt..en man han 
kände tog käkbenet av kraniet och satte det mot ansiktet, det  ansiktet, rymtes innuti käkbenet, 
enligt uppgift från tjejen, ska det finnas 2 fotografier. en av skelletet , och en ,mannen hålla i 
skeletbenet, enligt utsago, grävde de ner kvarlevorna på en kyrkogård……………………

ett par kilometer från mitt hus  fanns en kalyta för en ca 40 år sedan, min bror och jag var där och 
plockade lingon,och murklor då.   då kommer vi fram till 3 stenhögar  mitt på ytan, det var som tre 
upppåtvända hallonbåtar i tre storlekar,  den största, tror jag var i min ståhöjd, kanske nån halvmeter
högre, så kom en. mindre snett nedanför och den tredje och minsta snett efter de två första…så tre 
stenögar snett efter varandra, i olika storlekar………..det verkade som tänkte vi en familjegrav, från
gammalt tillbaka. det det är en ganska stor yta, och igenvuxen med små träd, och sly, så vi har inte 
funnit åt stenrösarna än

VIKINGARNAS MIDGÅRDSTRÄD
October 25, 2016 karl egon vikströmLeave a comment

YGGDRASIL



fjällvandrade och fiskade mycket, när jag var yngre, var på jämtlands sidan vid en fjällsjö. jag gick 
över en topp 800 meter över havet, för att komma till sjön, så ser jag ett litet förkrymt träd med löv, 
på toppen, långt över trädgränsen, det var en liten asp. brukar skoja om att det var midgårdsträdet! 
aspar skjuter som bekant rotskott, och dessa kan vara flera tusen år gamla, kanske en kvarleva från 
varmare klimat.
världens äldsta träd är en fjällgran 9500 år gammal och finns i dalarna

EVIGT LIV
October 29, 2016 karl egon vikströmLeave a comment

kommer ni ihåg annunuki, (tolvfte planeten) de förhindrade människorna att få evigt liv. det finns 
en speciell stamcell i människokropen, benämningen kommer jag inte ihåg,( siffror oc bokstäver) 



detta har mina et- kontakter berättat för mej! denna stamcell fungerar så att den lever en tid, så 
börjar den om och upprepar sig hela tiden i det oändliga . genom att använda denna stamcell, 
tillsamans, med rätt sorts enzym , det finns tusentalls olika enzymer, . och inympa denna 
komposition i våra kroppar, skulle de ständigt förnya sej och få “evigt liv”…..detta vet redan 
vetenskapen har jag läst, men mina kontakter berättade det för mej i sommar, och talade om numret 
på den stamcell, som annunuki undanhållit för oss människor i tusentals år, på övervåningen har 
andliga aliens experimenterat i sommar, för att få fram rätt kompisiation för människor

Blog
MANDELA EFFECTEN AZORERNA ATLANTIS
November 20, 2016 karl egon vikströmLeave a comment

den som läst om mandela effecten , vet att text raderas ur böcker,



nåväl har varit med om det själv. har två tjocka böcker. nordisk värdsatlas. 1926 hade en men en 
kartbild raderades, så köpte en till , men ingen text där. det var så att från grekiska öarna förbi 
italien och ut genom gibraltar sund, var utmärkt på kartbilden över medelhavet, flera kanaler i 
havsbotten ca 80-100 meter ner i havsbotten, det var flera kanaler på havsbotten utmärkta, de gick 
ut genom gibraltarsund och ut i atlanten, en del av dom uppefter europas kust, satt och funderade 
över dessa kanaler, om det var atlanisarna som grävt dem, då sa en röst “azorerna” det var atlantis, 
tror det var kamjal, hon sa även att det finns en dimmensionsport utanför kingston jamaica. nåväl 
när jag skulle studera kartan vid ett senare tillfälle, så fanns inga kanaler utmärkta. kartbilden var 
raderat på linjerna, så misstänker en fientlig parallelvärd mandela efecten raderat kart bilden, vet 
inte om andra böcker jag har , om det raderats text….när andliga var oss mej andliga atlantisar, så 
sade de att det finns en port vid antarktis till ett tunnelsystem under jordytan
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