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JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

(SKYDDS-)ÄNGLAR, GUIDER, LEDSAGARE.
Lite info bl a om:
utseende, typer, uppgifter, ursprung, definition, antal, utbyten, närvaro,
levt ihop, varför finns de här, när hjälper de, hur hjälper de,
vad kan de göra, vad kan jag göra, vad kan jag se, vad kan jag känna,
hur kan jag kommunicera, hur kan jag få bättre hjälp.
Hur man kan hitta dem med slagruta, pekare, pendelspröt.
Om vännen Axel,
som kom tillbaka som rapportör i ett UFO efter sin fysiska död.

PU berättar som exempel om sina egna guider:
indian, örn, asiat-munk, inka-man, naturväsen och utomjordingar ...
Om bl a änglar och spöken dagarna före 11 september...

ÄNGLAVINGAR
som alla (?) har, hur de kan se ut, storlekar, färg, form, ytkänsla,.
forskning på vingar:
- klärvoajanta iakttagelser, - mätningar med ultraljudsradar,
- luftrörelsedetektor
reaktioner
- vid rörelse av vingar, - när människa/djur blir omsluten av vingar,
- när djur känner/ser vingar, - på teknik och föremål, - hos healer,
- den som får healing med ”aktiva” vingar, - de som känner vingrörelser
demonstrera var de sitter, hur man kan söka/hitta/mäta dem:
- med slagruta, - pekare, - pendelspröt, - händerna
hur de är fastlåsta hos alla (?), vem gör det och varför?
PU-örn-guides kraftfulla vingar,
hur man kan använda vingar, för att rensa rum och mycket större ytor,
för att använda vid healing, för att kramas med och bli som en korv i
bröd av kärlek, omsvept av kärleksfull vinge, testa hur det kan kännas
när vingar rör sig genom ett rum.

SILVERFLAMMAN
och lite om hur man inför ”Den Nya Jorden”
- kan höja sitt medvetande
- höja sin frekvens
- öka sin andlighet
- öka sin kunskap om den ”osynliga världen”
- öka sin förmåga att få en aktiv medveten dubbelriktad
kommunikation med våra egna guider/ledsagare, änglar,
naturväsen, utomjordingar och andra ”intelligenser” av olika sorter
genom att
- rena sin kropp, energibanor, aura, chakror…
- lära sig mer…
- aktivt arbeta med ”rätt” saker…
- tänka rätt, utnyttja sina förmågor
och inte låsa/begränsa sig i onödan
osv…

Lite info bl a om:
utseende,
typer,
uppgifter,
ursprung,
definition,
antal,
utbyten,
närvaro,
levt ihop,

Lite info bl a om:
varför finns de här,
när hjälper de,
hur hjälper de,
vad kan de göra,
vad kan jag göra,
vad kan jag se,
vad kan jag känna,
hur kan jag kommunicera,
hur kan jag få bättre hjälp.

Hur man kan hitta dem
med slagruta, pekare, pendelspröt.
Om vännen Axel,
som kom tillbaka.
som rapportör i ett UFO efter sin fysiska död.

Om änglar och spöken
dagarna FÖRE 11 september...

• Vi testar/tränar lite
för att försöka känna
vår egen aura.

(SKYDDS-)ÄNGLAR

/ GUIDER / LEDSAGARE
ÄNGLAVINGAR

Inger Waern Möte med änglar
Ur innehållet:

En man i 60-års åldern
var ute med sitt femåriga barnbarn.
Plötsligt sprang barnet i förväg och
snubblade en bit från en annalkande lastbil.
Det märkliga var att barnet inte föll mot gatan
utan liksom lyftes tillbaka till trottoaren.
Mannen rusade fram och sade:
" Det måste ha varit en ängel
som räddade dig!”
Barnet svarade:
” Nej, det var två!"

UNIVERSELL
ÄRKEÄNGEL-SYMBOL
Källa: Vita Vingar

Våra guider/ledsagare är inte alltid med oss,
men har ”kommunikations-trådar”,
så de kommer när det behövs
eller när något händer….
När man lyssnar på föredrag eller går på kurser,
som handlar om inte minst den osynliga världen
eller våra förmågor,
så är ofta många guider närvarande.

Som exempel lite
om mina egna guider / ledsagare:
Vi har alla motsvarande!
indian, (kommer nedan)
örn,
(kommer nedan)
asiat-munk,
inka-man,
naturväsen
och utomjordingar ...

Per-Unos huvudguide:
ungefär ”Rinnande Vattnet”
indian-shaman-bror…
Enligt de som lärt känna honom är han
mycket klok, humoristisk och kärleksfull…

Indian-shamanen ger mig och oss
dessa generella klokord:
Jag ska följa det jag har inom mig
och inte det andra vill att jag ska göra!
Skippa rädslor!
Låt KÄRLEK ersätta dem!
Jag tror på Min kapacitet!
Det finns inget tak!
Det finns inga begränsningar!
Jag har stor styrka
och en "buffel"-stark inre kraft!

En vacker fjäril kommer fram
och visar symboliskt:

Dags att krypa ur
och släppa puppan,
ge sig ut på friare ytor andevärlden.
Jag har stöd
och mycket healingkraft.
Mycket potential.

När vi vill ha kontakt
med våra ledsagare
måste vi alltid ta första steget till kontakt
och för hjälp och råd.
Människans fria vilja!

Jag måste ta första steget
och släppa - rädslan?
Våga BE om hjälp!
Se glädje,
det positiva och
kärleken i tillvaron!

Ledsagarna/Änglarna:

Det liv vi lever som människor på jorden
är bara som en kort dag i hela vår stora tid,
den vi själva skapar.
Efter dagen på jorden
är vi en natt uppe som ljusväsen
och går sedan ner igen
för att utveckla och lära oss och andra.

Jag har ansvaret för mitt liv!
Kropp + själ + ande
= Den viktiga Treenigheten!
Livet är Guds gåva till oss.
Att vi lever det rätt
är vår gåva till Gud!

Per-Unos örn-guide,
med stort galaktiskt nätverk.
Örnen har den ovanliga förmågan
att samtidigt se många ”dimensioner”.

Per-Unos örnguide ”Bald Headed Eagle”
Kan rena stora områden med sina vingar…
Mycket kraftfull… med stor skärpa…

Vi testar/tränar lite
för att försöka känna
någon annans aura.

ÄNGLA-”VINGAR”
som alla (?) har, hur de kan se ut, storlekar, färg, form, ytkänsla,.
FORSKNING på vingar:
- klärvoajanta iakttagelser, - mätningar med ultraljudsradar,
- luftrörelsedetektor
REAKTIONER
- vid rörelse av vingar, - när människa/djur blir omsluten av vingar,
- när djur känner/ser vingar, - på teknik och föremål, - hos healer,
- den som får healing med ”aktiva” vingar, - de som känner vingrörelser
demonstrera var de sitter, hur man kan söka/hitta/mäta dem:
- med slagruta, - pekare, - pendelspröt, - händerna
hur de är fastlåsta hos alla (?), vem gör det och varför?
PU-örn-guides kraftfulla vingar,
hur man kan använda vingar, för att rensa rum och mycket större ytor,
för att använda vid healing, för att kramas med och bli som en korv i
bröd av kärlek, omsvept av kärleksfull vinge, testa hur det kan kännas
när vingar rör sig genom ett rum.

VINGFENOMEN
1
2
3
4
5

Klärvoajanta iakttagelser
Undersökningar med ultraljusradar
Påverkan på luftrörelser
Vi tränar att känna ”aurafenomen”
Någon som känner/ser kollar vad
som händer vid ”ving-aktivering”
6 Alla försöker känna ”vingrörelse”
Copyright © www.parcs.com
PARCS - PAranormal Research Center of Sweden

VINGFENOMEN
1 Klärvoajanta iakttagelser
En sammanställning av
återkommande iakttagelser av vingfenomen.
Dessa observationer omfattar upplevelser av
t.ex. vinddrag, beröring, föremål som sätts i rörelse,
samt upplevelser av värme på ryggen hos vissa
healers.
Även rent klärvoajanta observationer har
sammanställt och jämförts.
Sammanställningen uppvisar tydliga indikationer
på regelbundenheter som karakteriserar ett hittills
outforskat fenomen.
Källa: Mikael Kvist & PARCS

•Klärvoajant observation:
Vingliknande former observerades utgå från
personers ryggar.
•Klärvoajant observation, bilder:
De klärvoajanta observationerna har illustrerats i
schematiska teckningar.
•Förnimmelser hos klient:
Återkommande upplevelser var t. ex. svepande
vind och förnimmelser av beröring.
•Reaktioner hos djur:
Reaktionerna hos djur var många gånger
tydligare än hos människor.

•Påverkan på teknik och föremål mm:
Både datorer och CD-spelare har observerats bli
störda.
•Spontana fenomen:
Udda iakttagelser såsom större föremål som utan
synbar anledning har åkt i golvet.
•Förnimmelser hos healer:
Vanliga upplevelser var
t. ex. värme på ryggen och en gungande känsla.
•Temperaturförändring hos healer:
Healers upplevde värme på specifika områden i
sin kropp när fenomenet uppträdde.

•Upplevelser första gången när s.k.
vingfenomen startar:
Utöver värmeupplevelse på ryggen upplevdes t.
ex. yrsel.
•Styrbarhet av fenomen:
Healerns förmåga att styra och förändra förlopp
var mycket tydlig.
•Fenomenets förekomst:
Vilka som äger förmågan och var det uppträder.
•Simultant observerade fenomen, iakttagelser
Vissa observationer förekom alltid samtidigt.

Sammanfattning av observationer:
• Förmågan att åstadkomma dessa fenomen var
knutna till vissa personer. Detta antydde att det
rörde sig om en paranormal gåva som vissa ägde.
• När det var flera personer i rummet hade alla
samstämmiga upplevelser.
Fenomenen kunde därmed vara mer än en s.k.
inre upplevelse.
• Både healer och klienter upplevde vinddrag med
s.k. vingar och en svalka. En rörelse som gav
upphov till en avkylning kunde vara förklaringen.

• Vinddraget har kunnat kännas av både
klärvoajanta utbildade healers och även av vanliga
personer. Det gjorde att vi räknade med att
fenomenet skulle kunna vara mätbart med någon
typ av vindregistrerande apparatur.
• Ibland kunde de s.k. vingarna ge upphov till
upplevelsen av mjuk beröring. Någon form av
densitet hos det som orsakade fenomenet skulle vi
kunna räkna med.

Vidare undersökning:
Tänkbar utrustning för att utröna fenomenets natur är
t. ex:
Laseravvikelser – baserat på observationen att vissa
CD-spelare börjar ”hoppa”.
Densitetsmätning – baserat på upplevelsen av beröring
och vindrörelse.
Luftrörelsemätning – baserat på upplevelsen av drag
och rörelse hos vissa föremål.
Temperaturmätning – baserat på observationerna av
variationen i värme och kyla.
Elektrostatiskt fält – baserat på möjlig förklaring till
uppkomna rörelser samt upplevelse av fjäderlätt
beröring.
Tryckgivare – baserat på observationen av att tryck- och
vibrationskänsliga larm utlösts.

Fördjupning
Klärvoajant undersökning av vingfenomen

Klärvoajant observation:
Klärvoajant observation av vingliknande former med
följande gemensamma egenskaper:
Utgående från var sida om ryggen.
Relativt platta med form som vingar.
Rörliga på kommando i olika riktning.
Kan hållas still i olika lägen.
Vingformer individuella för olika healers.
Klärvoajant observation, bilder:
Ytor på ryggen där värme upplevts.
Ytor på ryggen där s.k. vingar uppfattats klärvoajant.
Riktningar hos uppfattade strömmar och vinddrag.

Förnimmelser hos klient
Reaktioner vid rörelse av s.k. vingar:
Upplevelser av mjuk beröring.
Svepande beröring.
Rytmiskt återkommande vågor av sval vind.
Som lätt beröring/massage.
Känns som någon rör handen genom håret.
Känsla av statisk elektricitet.
Fjäderlätt kittling i ansiktet.

Förnimmelser hos klient
Reaktioner vid stilla och framförallt
omslutande vingar:
Värme som känns omslutande om hela kroppen.
Ett djupt lugn kan infinna sig.
Markant sömnighet.
Känsla av att vara omhållen om hela kroppen.
Rörd långt inom och vill gråta.
Känsla av trygghet och lugn.

Reaktioner hos djur
är många gånger lika tydliga om inte tydligare än hos
människor.
Reaktioner vid rörelse av s.k. vingar
eller plötsligt uppträdande vingar:
Katter har förskräckt hoppat till.
Burfåglar tystnar och stirrar stelt eller förskräckt hoppar
omkring.
Hundar har plötsligt reagerat med att skälla och uppträda
nervöst.
Hästar har reagerat kraftigt och stegrat sig.
Reaktioner vid stilla och framförallt omslutande
vingar:
Alla djur har uppvisat samma reaktion
med dåsighet, djup vila eller somnar.

Påverkan på teknik och föremål mm:
- CD-spelare har börjat hoppa i musiken.
Vanligen när healer vänt ryggen till.
- Ljusstyrda bussdörrar har oförklarligt hakat upp sig och
öppnas upprepat utan orsak.
- Vid flera tillfällen var drag tydligt märkbara hos
dragkänsliga föremål såsom levande ljus.
- Datorbildskärm har börjat flimra. Rörliga bilder hackar.
- IR sensorer vid automatiska dörrar har öppnat
omotiverat eller på kommando av healer.
- TV har fått dålig bild. Bilden har blivit kornig.
- Magnetiska kort (kreditkort och liknande) upphörde att
fungera.
- Larm av typen vibrations- och tryckkänslig har utlösts.

Spontana fenomen:
Udda fenomen som förekommit men sällan upprepats:
Blomblad har setts vaja.
Föremål har utan synbar anledning åkt i golvet.
Person har trillat från hög höjd och landat utan minsta
smuts eller skråma.
Personer har börjat nysa som befunnit sig bakom ryggen.

Förnimmelser hos healer
Påtaglig värme på båda sidor om ryggraden.
Varmare vid ryggens övre delen jämfört med nedre.
Sval vind upplevs, ofta kring benen.
Pirrar och kliar utmed ryggen, vid sidorna av ryggraden.
Hållning förändras. Blir rak i ryggen.
Tendens att börja gunga när de s.k. vingarna sveper
(känns som man gungas).
Känner sig baktung med s.k. vingar.
Känner något som liknar ett statiskt elektriskt fält mellan
armarna och bålen samt även ovansidan av axlarna.

Förnimmelser hos healer forts..
Två tydliga värmestråk uppträder utmed ryggen som kan
kännas med handen av annan person.
Vid hög värme uppträder två svettränder på var sida om
ryggraden.
En tydlig vind kring ryggen som kan kännas av annan
person med handen.
Känslighet för rörelser långt utanför kroppen bakom
ryggen.
Mjuk och vilande omslutande känsla i kroppen.
Känsla av tidlöshet, oändlighetskänsla.

Temperaturförändring hos healer.
Healers upplevde värme
på följande områden i sin kropp
när fenomenet uppträdde:
Händer
Rygg (nära ryggraden)
Hjärta/bröst
Huvud (ovanpå eller kring hjässan)
Fötter

Upplevelser första gången
när s.k. vingfenomen startar:
Utöver värmeupplevelse på ryggen upplevdes ofta:
Yrsel
Värme i bröstet
Andfådd
Lyckokänsla
Gråt och skratt samtidigt
Som födslovåndor
Omtumlad
Smärta, fysisk och känslomässig på ryggen
Som träningsvärk i ryggen

Styrbarhet av fenomen.
Healerns förmåga att styra och förändra förlopp:
Vinddragsfenomenet kunde uppstå spontant kring en
healer.
Fenomenet kunde också styras på kommando i fråga
om:
1/ Rörelse
2/ Intensitet
3/ Riktning
Fenomenet kunde av vissa healers styras på en sida om
ryggen i taget.
Tränade healers kunde "stänga" s.k. vingar så att både
klärvoajant observation och annan, t.ex. svalka, helt
upphörde.

Fenomenets förekomst.
Vilka som äger förmågan och var det uppträder:
Fenomenet kan uppträda spontant i olika situationer.
Fenomenet är vanligast observerat under healingsession.
Alla personer äger inte detta fenomen.
Alla healers äger inte heller detta fenomen.
Förmågan/fenomenet kan läras ut/överföras i vad som
kallas Änglahealing.

Simultant observerade fenomen, iakttagelser:
Följande observationsgrupper förekom alltid
samtidigt:
Värmesensation i ryggen hos healer.
Värmeström vid ryggpartiet hos healer kunde uppfattas av
person som höll handflatorna nära ryggen.
Klärvoajant observation av s.k. vingar utgående från
ryggen.
En annan grupp av iakttagelser som förekom var:
Upplevelser av svalka kring benen.
Förnimmelse av drag mot handflata som hölls nära
ryggen.
Klärvoajant observation av s.k. vingar i rörelse.

Övriga simultana iakttagelser:
Samtliga personer i rummet upplevde alltid
samma saker vid de återkommande fenomenen.
Alla återkommande iakttagelser
(bl. a. värme på ryggen, svalka kring benen,
fladdrande ljus, svepande beröring)
var samstämmiga trots oberoende iakttagelser.

Klärvoajant observation, bilder:
Ytor på ryggen där värme upplevts.
Värmen upplevdes vid sidan av ryggraden
och vanligen mer upptill än nedtill.

Klärvoajant observation, bilder:
Ytor på ryggen där s.k. vingar uppfattats klärvoajant.
Vanligen på var sida om ryggraden
men ibland även utmed ryggraden eller uppe nära axlar.

Klärvoajant observation, bilder:
Riktningar hos uppfattade strömmar och vinddrag.
Varm bris utgående från två stråk på var sida om ryggraden.
Sval bris uppfattas mestadels kring healern främst på baksidan.

Exempel på återkommande utseenden
av klärvoajant uppfattade s.k. vingar.
Färg:

Form:

Ytkänsla:

Gräddvitt
Silvergrått m
guldstänk
Pärlemoraktigt
Citrongulskimmer

vågig kant, tjock
småvågig kant,
tunn
hjärtformad

dunmjuk
mjuk i rörelsen

Chokladbrunt

smal
fågelliknande
-

-

Mörkbrunt/svart

slät
tunn som en
hinna

läderaktig

Rörelse och längd:
Observerad räckvidd varierade mellan:
Min:
0,5 m
Vanligast: 2,5 - 4,5 m
Max:
9m
Uppskattade intervall hos rörelserna varierade mellan:
Min:
1 sek
Vanligast: 3 – 5 sek
Max:
9 sek

Antal tester:
37 uppmätningar av längd
(förnimmelse med hjälp av handen och mätning med
tumstock)
19 uppmätningar av intervall
(tidtagning av perioder om 10 svepintervall)

Vingfenomen undersökt med ultraljudsradar
Sammanfattning:
Med hjälp av en specialkonstruerad ultraljudsradar har vi lyckats fånga
upp mycket små rörelser och densitetsförändringar i luften som
uppstått i samband med vingfenomen hos försökspersoner.
Utrustningen var konstruerad utifrån de upplevelser personer haft i
samband med healing.
Resultaten var häpnadsväckande.
I många fall var utrustningen mer säker än försökspersonernas
kommentarer om sina egna upplevelser.
Genom en rad försök kunde vi konstatera att påverkan av
vingfenomenet kunde styras av försökspersonerna både ifråga om
- styrka,
- intervall
- och kurvform.

Bakgrund: Bakgrunden är de rapporterade upplevelser av beröring,
svepande beröring, värme och svalka som förekommit i samband med
healing. Förmågan att åstadkomma dessa fenomen var knutna till
vissa personer. Klärvoajanta studier visade att vad man kallade vingar
utgick från healerns rygg när fenomenen upplevdes.
Syfte: Med hjälp av laserriktade ultraljudsparaboler åstadkomma
optimal förstärkning för detektion av rörelse- och densitetsförändring
hos luft av s.k. vingar utan direkt objektreflektion i syfte att finna
mätbara korrelationer till personers upplevelser.
Hypotes: Vi utgick ifrån att fenomenet var mätbart och inte bara en
psykologisk åstadkommen upplevelse. Vi utgick ifrån att förnimmelsen
var baserad på någon form av subtil beröring som lättast kändes när
personer var avslappnade och mottagliga för healing t.ex.
En riktad ultraljudsdetektor som kunde känna av rörelser och
densitetsförändringar i luften skulle behövas.

Förundersökning:
Vår förundersökning bestod i att sammanställa observationer gjorda av
healers. De gemensamma upplevelserna som vi lade till grund för
utrustningen var bl.a. följande:
När det var flera personer i rummet hade alla samma upplevelser.
Fenomenet torde därmed vara mer än en inre upplevelse.
Både klärvoajanta och i många fall vanliga personer hade upplevelser.
Det gjorde att vi räknade med att fenomenet skulle vara mätbart
ordinär apparatur.
Både healer och klienter upplevde vinddrag med s.k. vingar och en
svalka.
En rörelse som gav upphov till en avkylning kunde vara förklaringen.
Ibland kunde de s.k. vingarna ge upphov till upplevelsen av mjuk
beröring med åtföljande känsla av värme.
Någon form av densitet hos vingfenomenet kunde vi räkna med.

Försöksuppställning:
Vår uppställning bestod i två motriktade paraboler horisontellt
placerade bakom försökspersonens rygg eller dess sida i ett
störningsfritt rum. Andra uppställningar provades men dessa gav inga
märkbara resultat.
Bl. a.:
Uppställning av parabolerna parallellt bredvid varandra för reflektion
mot eventuellt osynligt objekt i luften.
Inga utslag.
Uppställning av parabolerna parallellt bredvid varandra för reflektion
mot en solid vägg.
Inga eller knappt urskiljbara utslag.
Mer om försöksuppställning finns att läsa i Fördjupning.
Mer om utrustning finns att läsa i Bilaga.

Repeterbarhet:
De psykologiskt påverkande faktorerna var mycket tydliga.
Utrustningen gav omedelbara utslag
- snabbare än försökspersonen själv hann vara varse om.
Om en oväntad störning uppträdde i rummet kunde utslagen minska
eller upphöra inom mindre än 1-2 sekunder.
När personerna inte tänkte vad de skulle göra
utan bara gjorde fick de störst utslag.
Avslappnad koncentration gav bäst resultat.
När personerna på olika sätt identifierade sig med vingarna blev
utslagen större.
T. ex. tänkte vingarna som ett extra par armar.
Om personerna i sinnet vände sig inåt ökade utslagen markant.
Så fort de behöll en känsla som t. ex. hissnande känsla av frihet eller
kärlek blev utslagen markant större.

Kontroll:
Referenstester visade inga kurvutslag från radarn
utan försökspersoner i rummet.
Faktorer som omgivande drag kunde därmed uteslutas.
Det var endast i försökspersonernas närvaro som radarkurvornas
utslag uppstod.
Det registrerade fenomenet var alltså knutet till försökspersonerna.
Tester gjordes med gungningsrörelser hos försökspersonerna utan att
några radarkurvor kunde uppträda.
Omedveten kroppsrörelse var alltså utesluten som påverkande faktor.
Tester gjordes även med rörelser med armarna
utan att några motsvarande kurvor kunde uppträda.
Mer om kontroll finns att läsa i Fördjupning.

Slutsatser:
Resultaten var över vår förväntan.
Det var ingen tvekan om att vi uppnått mätinstrument,
som t.o.m. i vissa fall överträffade klärvoajanta observationer och
försöksdeltagarnas egen perception av fenomenen.
Samtliga personer kunde med tanken ändra kurvornas utseenden
enligt kommandon. Påverkan medvetet eller omedvetet med
kroppsrörelser t. ex. kunde vi utesluta genom våra tester.
Trots den elektroniska utrustningen var vi fortfarande beroende av
försökspersonernas förmågor.
De psykologiskt påverkande faktorerna var mycket tydliga.
T.ex. när försöksledaren nämnt att personen uppnått kraftiga utslag
kunde prestationskrav uppkomma som inom en sekund stoppade alla
kurvutslag. Utslagen på radarn kunde med några ord omedelbart
försvinna när en psykologisk låsning uppträtt. Ofta kunde den brytas
genom att bryta allvaret och därmed prestationskraven.

Fördjupning
Vingfenomen undersökt med ultraljudsradar
Försöksuppställning:

Fördjupning
Vingfenomen undersökt med ultraljudsradar
Andra uppställningar exempel 1:

Fördjupning
Vingfenomen undersökt med ultraljudsradar
Andra uppställningar exempel 2:

Testresultat, signalkurvor:
Brusnivå:
Brusnivån varierade vid olika uppställning med parabolerna
men uppgick aldrig i nivå med utslagen från försökspersoner.
Överlagrade vågor:
Utslagsintervall:
Alla vingar stäng:
Oväntad störning:
Extra par armar:
Hissnande känsla:

… flera vingar ute.
… endast ett par vingar ute.
... Punkt A: stänga vingar. Punkt B öppna...
… ringde telefonen.
… tänker "extra armar/vingar”…
… som glädje, sång, förälskelse...

Överlagrade vågor:
Bilden visar en person som observerats klärvoajant ha flera
vingar ute. Utslagsintervall ca 1,5 sekunder.

Utslagsintervall:
I denna bild visas hur utslagsintervallet låg på cirka 1,2 sekunder.
Enligt parallell klärvoajant studie
hade försökspersonen endast ett par vingar ute.

Alla vingar stäng:
1,5-2 sekunder tog det innan det blev lugnt bakom ryggen från
tidpunkten A när försökspersonen fått instruktion att stänga
vingar. Vid punkt B fick personen instruktionen att "släpp dina
vingar fria igen".

Repeterbarhet, signalkurvor:
Oväntad störning: Vid A ringde telefonen. Under 4 sekunder
hörde försökspersonen hur någon kom in och ursäktade och
svarade vid ögonblicket B. Vingarna ökade sin rörelse igen men
var "lite okoncentrerade". Karakteristiken visade flera vingpar ute
med ca 1,6 sekunders intervall.

Extra par armar: Försökspersonen tänker "extra armar" och ser
dem samtidigt för sin inre syn. Klärvoajant studie visar att
personen har flera par vingar ute vid tillfället.

Hissnande känsla: Alla uttryck såsom glädje, sång, förälskelse,
bestämdhet får de s.k. vingarna att ge mycket mer utslag än när
försökspersonen anstränger sig kontrollera rörelsen med tanken.

Utrustning:
Utrustning Modell Tillverkare Data
Ultraljudsradar : USM Detector Receiver Unit Egen konstruktion
Centerfrekvens: 40 kHz
Förstärkning: 4k - 1M
Frekvensområde: ca 0,1 - 20 Hz
Paraboldiameter: 220 mm Ultraljudsradar USM Oscillator Unit
Egen konstruktion Sändarfrekvens: 40,5 kHz
Paraboldiameter: 220 mm Ultraljudsradar USM Oscillator Unit II
Egen konstruktion Sändarfrekvens: 40,5 kHz
Diameter: 18 mm Batteripaket BP ±6V Egen konstruktion
Blyackumulator utspänning: ±6V AD-omvandlare ADC-216 Pico
Technologies Ltd 16 bitar, 2 kanaler Persondator LTE 5300 Compaq
Programvara: PicoScope 4.0 Pico Technologies Ltd
Programvara: PicoLog 4.0 Pico Technologies Ltd

Teknisk beskrivning:
Funktion: Ultraljudsradar USM är en laser-riktad mottagare för ultraljud.
Tillsammans med precisionsinställda paraboler åstadkoms en mycket välriktad
och avgränsad rörelsedetektering. Enheten reagerar på extremt små rörelser
och densitetsförändringar i luften. Två separata ultraljudsändare har provats,
en med parabolriktat och en med rör-riktat ljud. Mottagarförstärkaren har
optimerats för känslighet inom det beräknade intervallet för rörelsedetektering
av s.k. vingar.
Optimal uppställning: Inga utslag fick vi när vi lät rikta parabolerna parallellt
stående för reflektion mot objekt i luften. Den känsligaste uppställningen var
med sändare och mottagare riktade mot varandra. Då kunde mycket små
luftrörelser och densitetsförändringar i luften utläsas på mätkurvorna. När vi
använde två paraboler var vi på grund av återreflektion tvungna att vinkla av
den ena enheten någon grad. Annars kunde en stående våg uppstå mellan
dem. Den svåraste inställningen var vinkeln mellan parabolerna som
påverkade både känslighet och kurvform. Den optimala vinkeln var olika vid
olika avstånd mellan parabolerna. Med den rör-riktade sändaren, USM
Oscillator Unit II, uppstod inte samma problem men å andra sidan var
känsligheten inte alls lika hög.
Övriga resultat: Mottagaren behövde ca 30 sekunders stabiliseringstid vid
uppstart innan den var redo att registrera. Den inbyggda triggern och
larmfunktionen användes aldrig. Larmnivå sattes inuti PC-programmet istället.

Vingfenomens påverkan på luftrörelsedetektor
Sammanfattning:
Med stöd av observationer från healers och klärvoajanta
har en mycket känslig detektor konstruerats för registrering
av s.k. vingar.
Detektorn registrerar mycket små vindrörelser i luften,
som visat sig uppstå i närheten av vissa personer när de
brukar sin healingförmåga.
Mätningarna gav direkt kompletterande resultat till de
undersökningar vi har utfört och presenterat i rapporten
R000320-01.
I samtliga fall med försökspersoner fick vi fram signifikanta
resultat. Genom våra försök kunde vi visa hur
försökspersonerna kunde framkalla påverkan på både
amplitud och kurvform.

Bakgrund:
Hos vissa personer med klärvoajant observerade s.k. vingar upplevs
ett vinddrag.
Under vissa omständigheter är dessa tydligt märkbara hos
dragkänsliga föremål såsom levande ljus.
Vinddraget har kunnat kännas av både klärvoajanta, utbildade healers
och i vissa fall av vanliga personer.
Syfte:
Vårt syfte med undersökningen var att undersöka om vi kunde uppnå
detekterbara luftrörelser orsakade av s.k. vingar.
Antagande:
Då både klärvoajanta personer, utbildade healers och otränade
personer kunde förnimma samma vinddragsfenomen antog vi att detta
i grunden var ett med konventionella metoder mätbart fenomen.

Förundersökning:
Vår förundersökning visade bl. a.:
Vinddragsfenomenet kunde uppstå spontant
kring en healer.
Fenomenet kunde ofta styras på kommando av healern.
Vanligast var upplevelsen
av svalkande vind kring benen vid golvet.
Samtliga personer i rummet brukade förnimma samma
sak.
Fenomenet var vid ett flertal tillfällen synligt
på bl.a. levande ljus.
Vid ett fåtal tillfällen hade större föremål
såsom blomblad satts i rörelse.

Försöksuppställning:
Uppställningen bestod av en specialkonstruerad
luftrörelsedetektor AMD-1 vilken var naturligt vald utifrån
de redan observerade påverkningarna.
Den var uppbyggd av två ljuskänsliga dioder,
vilka registrerade rörelseförändringar hos en ljuslåga.
Detektorn kopplades direkt till en AD-omvandlare.
Optimering:
Självfallet valde vi att bruka oss av personer som inte bara
av klärvoajanta observerats bära s.k. vingar på ryggen
utan även var tränade i Änglahealing att bruka sina gåvor.
För att göra stämningen avslappnad förlade vi
experimenten till hemmiljö.

Testresultat:
Några av de analyserade observationerna har vi sammanställt nedan:
Test gjordes för att utesluta oönskad påverkan av drag i rummet,
av rörelser från försökspersonerna eller av förstärkarbrus t.ex.
Den första observationen av signalresultat som förbryllade oss
var att intervallen var annorlunda mot vår vingradar
(se Rapport R200300-01).
Vid en tidig koll såg vi att intervallet var fördubblat.
Snabbt fann vi förklaringen vilken var att vingradarn inte reagerade på
riktningen vilket däremot vår vindrörelsedetektor gjorde.
Därför gjorde ultraljudsradarn två utslag
vid varje svep av s.k. vingar när vindrörelsedetektorn gjorde ett.
…forts…

..forts…
Att fenomenet var möjligt att viljestyra visade flera tillfällen:

Bl.a. där försökspersonen gjorde tre bestämda svep på kommando
med sina s.k. vingar vilket gav tydligt förändrade kurvutslag.
Vår detektor kunde i några fall urskilja olika försökspersoner
och deras "signatur".
Ett exempel var en försöksperson.
som alltid hade längre svep än andra och en triangelformad kurva.
När två försökspersoner ombads skapa rörelser med sina s.k. vingar
uppträdde ett tydligt interfererande vågmönster.
Vid ett tillfälle ombads de slå sina s.k. vingar ihop mot varandra.
Resultatet blev en markant topp på kurvan.

Fördjupning
Vingfenomens påverkan på luftrörelsedetektor
Försöksuppställning, schema:

Testresultat, signalkurvor:
Referenskurva 1:
Test av brusnivån och av störnivån (arm- och kroppsrörelser).
Brus 35mVpeak. Störningar i form av vinddrag av kroppsrörelser 25mVpeak.

Intervallet var fördubblat: I grafen nedan är medeltiden 2,8-3 sek

Möjligt att viljestyra:
Mellan A och B gjordes tre bestämda och kraftfulla svep
som avslutades med ett längre svep efter B.
Den tydliga kraftfulla rörelsen framåt
och snabba återgående rörelsen syns som en sågtandliknande våg.

Urskilja olika försökspersoner:
Försöksperson med nästan dubbelt så lång sveptid som andra (4,8-5
sekunder). Hans vågformsignatur var alltid mjukt triangelformad.

Interfererande vågmönster:
Vid A får de instruktionen att slå ihop sina s.k. vingar
och vid B uppstår markanta peak över de interfererande vågmönstret.

Spontana "utbrott":
Ett s.k. utbrott bredvid de normalt förekommande utslagen.

Kontroll:
Referenskurva 2:
Test av påverkan genom gungning med bålen och rörelser med
armarna. Den enda markanta påverkan sker vid punkten A där
försökspersonen skriker ett kort tjut och får detektorns låga att vibrera.

• Vi har tidigare tränat att känna auror.
• Nu testa om ni känner mina vingar.
• Någon känslig kan stå bakom mig och
berätta vad som händer när jag
aktiverar och börjar svepa runt
vingarna.
• Jag talar om när jag börjar.
• Jag visar med handen ungefär hur jag
riktar vingen.
• Ni får gärna vifta lite för att visa när ni
känner.

SILVERFLAMMAN
är ett nytt redskap/steg ,
som kan hjälpa oss inför ”Den Nya Jorden”
främst direkt och indirekt genom att
- höja vårt medvetande
- höja vår frekvens
- öka vår andlighet
genom att
- rena vår kropp, energibanor, aura, chakror…

STEG VI KAN GÖRA FÖRE:
- rena vår fysiska kropp, mat, motion, tankar osv…
Hur: lär oss vad som är bra och dåligt, Hälsa
- rena vår ”osynliga” kropp:
- energibanor, meridianer,…
T ex Kinesiologi-kurs lär oss bl a balansering o
testa kost mm
- auror
- chakror
Lär man sig ”fysiken”,
så blir det mycket lättare att påverka på olika sätt
Aura- & Chakra-kurs

STEG VI KAN GÖRA FÖRE:
- Lära oss ”se/känna/upptäcka” den osynliga
världen…
Slagrutekurs är bra inkörsport
- Börja med att lära oss nybörjarkommunikation med
den osynliga världen
Naturväsen-kurs
-- Lära oss påverka vår osynliga kropp
Healing-kurs där man lär sig jobba med rätt
frekvenser
Tankens kraft-kurs…

STEG VI KAN GÖRA FÖRE:

- Lär dig utnyttja dina dolda förmågor
Kurser med bl a Carina Hultqvist,
Ann-Kristin Nilsson,
- Lär dig om den nya tiden
Channies kurs New Earth Teacher
- Jobba med våra ”förmågor” inför ”Den Nya Jorden”
och medvetet hjälpa Moder Jords naturväsen
att balansera upp vår miljö och Moder Jord…
Var med bl a sön- och onsdagskvällar och skicka
healing till Moder Jord med Hjälp Jorden…

STEG VI KAN GÖRA FÖRE:
- Rena chakror
Det finns en healing-energi,
som ska vara mycket bra för att rena chakror:
Vi kallar den för
”Indiska Chakrabollen”
därför att den kom till oss under en healingkurs
via en deltagares indiska healingguide
Den visade sig vara mycket stark och bra och vi lärde
oss hur vi kunde spara den passivt och plocka fram
oändligt många kopior vid behov, d.v.s. när vi behövde
den själva för att rena oss eller andra
eller för att ge till andra …

Man använder den tills den blir smutsig,
då ger man den lämpligen
till naturväsen som tar hand om den.
så den inte skräpar ner i vår omgivning.
Bäst är om man lyssnar på en guide,
som ser när den är smutsig.
Och att man låter guiden avgöra när chakrorna är rena.
En guide som kan detta kan även avgöra
att man plockar fram en tillräckligt bra kopia.

SILVERFLAMMANS HISTORIA
- Kom till Norden i slutet av april 2009 och hade innan
dess getts till ett fåtal människor i världen.
Kom via en stor ängel.
Hjälp till medvetandehöjning för
”Den Nya Tidens Nya Människa”.
Ny energi för healing/lagning/rensning av chakrorna,
som underlättar för ytterligare
utveckling/medvetandehöjning/frekvenshöjning…
Silverflamman rensar och städar och stärker chakrorna
automatiskt och eftersom det ena ger det andra
påverkas även aurorna.

Den har kommit i en form så att den kan sparas/lagras i oss som ett
original som vi sedan kan göra så många kopior av som vi behöver.
När vi väl fått den här nya energifrekvensen genom någon, så är vi
den energin och den är av oändlig tillgång till var och en som ska ha
den.
Vi kan hjälpa andra att få den
om de enligt
”Den Högsta Gudomliga Planen”
är redo och ska ha den.
En del har redan fått den
via t ex direkthealing från visa, höga andliga väsen.
För andra kan det vara ett delmål i utvecklingen att börja jobba med
sin andlighet och t ex hjälpa Moder Jord med energier för att hjälpa
sig själv.
Nästan alla som fått och ska få ”Silverflamman” nu har mycket
medvetet varit aktiva vid Hjälp Jorden-sändningar
och har bl a naturväsen-kontakter.

Behöver användas tillsammans med ”Indiska chakrabollen”,
som måste användas för att rensa chakrorna
innan man ev. får använda ”Silverflamman”.
”Indiska chakrabollen” gör grovjobbet med den nödvändliga
chakrareningen på ett allmänt bra sätt som passar alla.
Flera som gått healingkurser hos Jordstrålningscentrum och velat ha
den har lagrat vid halschakrat.
Har man lärt sig tekniken att lagra och hantera olika energibolar kan
man lätt få nya av en vän som har resp. energi. Gratis, snabbt och
enkelt, men man bör kolla med en guide som kan verifiera att
energin är rätt när man lagrar och plockar ut kopia. När jag jobbar
blir det fel ungefär var 5:e gång.
Silverflamman måste som andra energier lagras passivt och på ”rätt”
plats så den inte "stör/störs" av "fel" energi, lämpligen 1 dm till höger
om halschakrat.
Silverflamman måste hanteras av ”proffs-guider” som lärt sig hur
man gör och har ev. kontakt med "facit"-väsen/änglar.

För att få använda ”SILVERFLAMMAN”
måste man inte bara ha rensat chakrorna enligt ovan,
utan det är också viktigt att:

- man BER om att få tillgång till den
- man är REDO / MOGEN
att ta emot den kropps-, frekvens- och utvecklingsmässigt,
annars kan det bli negativa effekter,
som att man kan må dåligt, bli vinglig, förvirrad och inte kunna hantera denna
nya energin psykologiskt p.g.a. att steget kan bli för stort för en del o.s.v…
Man får inte forcera fram utvecklingen till detta.
Steg för steg sköts utvecklingen med frekvenshöjningen för alla människor
ändå i vars och ens takt.
För vissa går utvecklingen snabbare då mycket förarbete har gjorts under olika
processer i detta och tidigare liv.
Nämnda negativa effekter går att få om man rensar bort skräp ändå,
men man ska kolla med utbildade/kunniga guider,
som ska godkänna varje steg ovan och sedan godkänna att man är
redo/mogen…

När man får Silverflamman
bör ens guider lära sig hur de funkar och/eller få kontakt med någon
som kan komma och hjälpa till vid behov.
I alla fall om man tänker förmedla det vidare till andra.
Våra guider skolas också i de dimensioner de befinner sig i,
av lärare som är högt utvecklade ”väsen”.
Allt är genomtänkt och meningen är
att de blir noga förberedda och skolade där de är.
Men samarbete med var och en av oss,
som ska behandla andra med den här energin är mycket viktig.
Ju bättre man renat chakror, auror, kroppens energikanaler osv,
desto bättre effekt.

Vi har ju mängder av chakror, detta handlar främst om att rengöra
de viktigaste, dvs 1-7 och hand- och fot-chakrorna.
Silverflamman lägger sig som ett skyddande/stärkande skikt runt
chakrastrutarna och stärker och påverkar därmed även aurorna,
som blir renare/ljusare när man ser på dem.
Ett bra sätt för att komma till bättre ”nivå” är
att medvetet hjälpa Moder Jord positivt på ett riktigt sätt,
typ att regelbundet vara med vid Hjälp Jorden-sändningar
till olika platser varje söndags- och onsdagskväll.
De som varit med om detta mest är enligt den förmedlande stora
ängeln redan klara för Silverflamman, men som sagt efter
nödvändig rening med ”indiska chakrabollen” först.

Ett av flera olika sätt att få tillgång till ”Nya tidens” energier.
Och att få kvalitetsuppföljning på att det fungerar.
Om man är tillräckligt andligt utvecklad
och van vid olika energier
och har bra medveten dubbelriktad kommunikation med sina
och andras guider och andra väsen, inte minst naturväsen,
och van vid att jobba med och spara olika energier,
då kan man göra som en vän till oss.
Hon känner en av mina guider, min indian-shaman-brorsa,
väl och kan prata med honom, så när vi pratade i telefon om
”Silverflamman” blev hon jätteintresserad och ville hon gärna ha den.

Då kom min indian-shaman-brorsa, som lärt sig detta, ner till henne.
Han gav henne både "Indiska chakrabollen" och "Silverflamman"
och hjälpte till och kollade så allt gick rätt till steg för steg.
Hon fick stå på ett positivt ställe i lägenheten
och heala/rena chakrorna med "indiska chakrabollen" .
Så fort hon renat så bollen blev skitig sa han
att hon skulle ge den smutsiga till ett naturväsen,
som var med henne och tog hand om den gamla skitiga.
Hon fick plocka fram en ny kopia,
halsen fick hon rena med 3 bollar innan brorsan blev nöjd.
När allt var klart hjälpte han henne med "Silverflamman" och han
stannade kvar hos henne hela natten och kollade och följde upp och
hennes indianguide var också med hela tiden för att lära och se...
Och hon kände sig efteråt mycket pigg och klar…
fast hon somnade som en stock efter balanseringen…

Sedan finns ytterligare användningsområden för Silverflamman,
t ex för att användas till utomjordiska ”väsen”,
som sätter in negativa påverkande/styrande implantat i och utanför
oss, ”stationer” som påverkar/avlyssnar i vårt hem etc…
Men då måste man ha kunskap om och veta vad man håller på
med och kunna se och föra en kvalitativt bra, riktig dubbelriktad
dialog med dem och guider som kan ämnet.
Mycket ”tvära” negativa utomjordingar/väsen som bara styr av makt
och inte vill lyssna på mänskliga argument om fri vilja etc, har blivit
som omvända, ändrar ”aura-färg” och karaktär snabbt och mycket,
börjar lyssna positivt och börjar plocka bort ”skräp” inom en kvart.
Detta ger en omdaning i energin, det bryter mönster tillsammans
med en stark ren kärleksenergi hos den människa som ska föra
dialog med dem, så att det stagnerande mönstret hos dem kan
upplösas likt såpbubblor som sedan spricker och löses upp.

En som kan jobba med ”Silverflamman”:
Det jag gjorde med den här gruppen som satte in stör grejen i taket
var först fokus i kontakt med dem.
Då kände jag direkt in deras energi, som en ganska hård
och vass energi, bestämmande och utan pardon.
Jag kände att de var så helt bestämda i sitt utövande
och kontroll över oss här, så att de över huvudtaget inte ens var
mottagliga för någon kommunikation.
Efter råd från en stor ängel fick jag rådet att använda silverflamman
och sända den strålen koncentrerad direkt till dem runt och emellan
dem för att den här nya starka frekvensen skulle få dem att mjukna
och lyssna, så att de sedan skulle kunna vara mottagliga
för den mjuka rosa kärleksenergin som jag sedan sände till dem.
Jag sände den här energin full med förståelse och stark kärlek
utan gränser och såg den rosa färgen ta form av rosa hjärtan
som omgav dem.
Då blev de mjuka i kroppen, som drogade och flöt runt om varandra
i salighet. I en enda lycksalighet.

Kortast möjliga generella råd
från ÄNGLAR och guider m fl
till alla människor:

LÅT ERA
RÄDSLOR
ERSÄTTAS AV

KÄRLEK !

