
Samla kraft
i Kung Arthurs rike
Sydvästra England vibrerar av kraft och energi. Här finns det fantastiska

Stonehenge vars historia ännu inte är helt känd, och här sägs den mytomspunna

ön Avalon ha legat. Här ligger också helande och historiska kraftplatser såsom

Glastonbury och Avebury. Under sommarhalvåret hittar man även otroligt

vackra sädesfältscirklar, vars energier inte lämnar någon oberörd.
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ten- och sädes-
fältsformationer
har fascinerat
mig länge. När
jag läste Maria
Magdalenas

berättelse blev resan till syd-
västra England och området
Wessex given. 

Maria Magdalena sägs med
egna ord berätta att hon, efter
det att Jesus avlidit, tillsam-
mans med ett litet troget säll-
skap och den heliga graalen
begav sig till Glastonbury,
ledsagad av Josef av
Arimatea. Han var handels-
resande och sägs vara Jesus
farbror som en gång också
tagit med Jesus dit. 

Glastonbury valdes ut som
plats för den heliga graalen
därför att energierna där är
högstämda med en mängd så
kallade ley lines som korsar
varandra. Maria Magdalena
kallar platsen jordens hjärta. 

I GLASTONBURY VALDE de
med omsorg ut platsen där
den heliga graalen, Jesus
blod, skulle spridas. Det var
den platsen jag sökte.

För mig var det tveklöst
Chalice Well and Gardens. Det
är en underbar frodig blomst-
rande liten park i utkanten av
Glastonburys centrum. Still -
heten när man träder in
innanför parkens grindar är
slående. Glädjen och skönhe-
ten enastående. Här känns
det som om tiden står helt
stilla. 

Vattnet som rinner i den
lilla bäcken från brunnen fly-
ter konstant genom parken
med omkring 112 000 liter per
dag med en fast temperatur
på 11 °C året om, oavsett års-
tid. Märkligt nog är vattnet
också rött, medan vattnet som
rinner utanför parken är vitt.
Det kan naturligtvis också
förklaras med olika mineral-
 innehåll av järn och kalcium,
men symboliken är slående. 

Ordet graal hette också
ursprungligen sang real, det
vill säga kungligt blod, Jesus

blod. Brunnen betraktas som
livets essens, en outtömlig
källa att hämta livskraft ur.
Många vallfärdas också dit
för att dricka av det heliga
vattnet och för att hjälpa till
att ta emot och förankra ener-
gier i området. 

HÖGT UPPE PÅ en närliggan-
de kulle i det för övrigt flacka
landskapet ligger The Tor
med resterna av en kyrka från
1400-talet. Kullen betraktas
som helig och har använts
som kultplats i tusentals år.
Glastonbury sägs också vara
samma plats som den mytom-
spunna ön Avalon, där det
före kristendomen funnits en
gudinnekult. Kung Arthur,
som även han letade efter den
heliga graalen, har också en
grav tillsammans med
Drottning Guinevere i ruiner-
na i parken vid Glastonbury
Abbey.

Även om den första kristna
kyrkan i England lär ha grun-
dats här, är Glastonbury i dag
inte bara en pilgrimsort för
kristna, utan oavsett tro
betraktas Glastonbury som
ett andligt centrum och är ett
mekka för den som är intres-
serad av new age-butiker och
alternativa holistiska terapier.
I Glastonbury arrangeras
också flera intressanta inter-
nationella konferenser och
festivaler inom området hälsa
och andlighet. 

NÅGRA TIMMARS RESA från
Glastonbury ligger Avebury,
där den största stencirkeln
från senare delen av stenål-
dern ligger mitt i byn. Strax
intill ligger Silbury Hill, den
största europeiska kullen,
gjord av människor i förhisto-
risk tid. Inuti kullen sägs att
det finns en spiralformad
pyramid. Vetgirig som jag är
ställde jag frågan när jag
befann mig där vid kullen.
Svaret jag fick var att pyrami-
den tidigare hade missbru-
kats och människor offrats,
därför beslöt man att täcka

den med jord. 
Några hundra meter från

Silbury Hill ligger West
Kennet Long Barrow, en av de
största massgravarna från
stenåldern, och en bit där-
ifrån The Sanctuary, en gam-
mal tempelplats. 

Frekvensen av ley lines och
underjordiska vattenådror i
detta område är också stor
och många använder sig av
slagruta för att känna in
energierna. Att ta sig tid att
ströva och vandra omkring –
”walk the land”– i detta vack-
ra böljande lapptäcksland-
skap, känna in energierna och
låta vibrationerna och histori-
en tala till sig, är en hänfö-
rande upplevelse. 

DET FÖREKOMMER OCKSÅ
många sädesfältscirklar i
området runt Avebury. 

– Sädesfältscirklarna ökade
i frekvens på 1980-talet men
det är inget nytt fenomen,
säger Eva-Marie Brekkestø,
som skrivit boken
”Kornsirkler, Verdens vakras-
te mysterium”. De första
dokumenterade sädescirklar-
na upptäcktes i Frankrike på
800-talet. Sedan dess har de

rapporterats på olika platser i
världen, även i Sverige och
Norge, och inte bara i sädes-
fält, utan också i snö och
sand. 

År 2 000 blev det vetenskap-
ligt bevisat att mer än   
90 procent av sädesfältscirk-
larna inte är formade av män-
niskan. Åtskilliga analytiskt

S

”Frekvensen av ley lines och
underjordiska vattenådror i
detta område är stor.”
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Bilder här bredvid
Överst vänster 
En av de fantastiska sädescirklarna som
jag var bland de första att besöka i
West Woods i juli 2008. Jag fick en
upplevelse av att just denna hjälper
mänskligheten att uppgradera vårt dna.  

Bild överst höger 
Brunnen i Chalice Well and Gardens
i Glastonbury med den gamla heliga
symbolen Vesica Piscis, som symboli-
serar förening mellan himmel och
jord, ande och materia, manligt och
kvinnligt. 

Bild nederst vänster 
Fornlämningar från det ursprungliga
Stonehenge, kanske konstruerad som en
landningsplats för ufon?

Bild nederst höger 
Silbury Hill i Avebury, byggd av männi-
skor för att gömma en spiralpyramid? 
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lagda vetenskapsmän och -
kvinnor som varit övertygade
om att allt är bluff har, efter
att ha upplevt formationerna,
helt fått förändra sin världs-
syn och öppna upp sinnet för
fenomen som de tidigare inte
kunnat erkänna. Kända fors-
kare inom området är bland
annat Colin Andrews, Simon
Hein, Janet Ossebaard, Lucy
Pringle och Freddy Silva. 

DET FINNS FLERA teorier om
fenomenet, så som elektro-
magnetism, plasmavirvlar,
jordenergier (Gaiateorin),
ljusbollar och ufon. Flera av
dem som befunnit sig på plats
under de sekunder som en
sädesfältscirkel uppstått,
bevittnar om att de sett ljus-
eller energibollar fara över
sädesfältet. 

– Det verkar mer som en
kommunikation än ett
envägsbudskap, framhåller
Eva-Marie Brekkestø. Genom
åren som vi har varit här har
vi upplevt och hört många
berätta om otroliga synkroni-
seringar och händelser. 

Det finns bara en sak att
säga: Sädesfältscirklarna
måste upplevas! De är otroligt
kraftfulla och de kommunice-
rar! Redan innan jag kom dit
bad jag om nya formationer
och samma dag som jag kom
fanns en ny sädescirkel precis
bredvid busshållplatsen som
jag steg av på i Avebury!
Eftersom den sädescirklen

förstördes av en bonde som
såg sina inkomster dala,
mediterade vi där och bad om
en ny och nästa morgon hade
den kommit! Det är också så
spännande att vänta in och
leta efter sädesfältscirklarna.
Det är som en skattjakt! 

– Upplevelserna i sädes-
fältscirklarna kan variera
både i olika cirklar och för
olika människor, konstaterar
Lucy Pringle under sitt före-
drag om sin forskning om hur
människor och djur påverkas
av elektromagnetism (se mer
energi-ruta).

En del känner obehag,
kanske som utrensning eller
för att energin är för stark,
andra fylls av en enorm gläd-
je. Själv kände jag mig ”direkt-
uppkopplad” och fick olika
budskap i olika cirklar och
massor av energi. Det var så
starkt att det var omöjligt att
sova, men jag behövde det inte
heller, utan kände mig oerhört
energisk och kraftfull.

KNAPPT EN TIMMES bilresa
från Avebury ligger
Stonehenge, strax norr om

den historiska staden
Salisbury. ”Special access” till
Stonehenge kan varmt rekom-
menderas (är man en liten
grupp kan vem som helst
ansöka). Kommer man dit
under de vanliga öppettiderna
får man annars inte gå in i
själva stenformationen utan
bara gå runt inhägnaden och
titta. Vi som bodde på ett bed
and breakfast hade flytet att
bara inom ett par dagar få en
tid klockan fem vid solupp-
gången samma dag som full-
månen. Be och du skall få!

OM STONEHENGE HAR det
naturligtvis också spekule-
rats mycket. Det som tilltalar
mig mest är att stenarna för-
flyttats dit med hjälp av ljud,
frekvenser, som vi idag enligt
kvantfysiken vet kan försätta
berg. Jag är övertygad om att

människor som tidigare levt
på jorden varit mycket mer
införstådda i livets vetenskap
och grundlagar än vad vi är    
i dag.

”Jag kände mig oerhört
energisk och kraftfull.”

Så reser du till Avalon
För den som är resvan rekommenderar jag att åka
på egen hand. Man kan då stanna så länge man vill
på de olika platserna och följa de ingivelser man får
för stunden. Det finns även olika gruppresor man
kan delta i (se mer energi-ruta). 

Det enklaste är att ta sig till London med flyg. Man
kan också åka båt över och ta med sin egen bil. Från
Londons flygplatser går det flygbussar till Swindon,
den stad som ligger närmast Avebury. Det tar bara
några timmar. Från Swindon går det sedan lokala bus-
sar till Avebury och närliggande orter där man kan ta
in på en bed and breakfast som bas. Buss är för övrigt
bra mycket billigare än tåg i England, men be roende
på vilken resrutt man väljer kan man behöva kombi-
nera transportsätt. De allmänna kommunikationerna i
området är förhållandevis bra, så det går bra att luffa
runt, men för att ta sig ut till de olika sädesfältscirklar-
na där de dyker upp behöver man en bil. 

Själv fick jag lift från sädescirkeln vid busshållplat-
sen i Avebury, till Silent Circle där alla sädesfältsfrea-
kar möts. Här finns de senaste formationerna
utmärkta på en karta på väggen så snart de flygfoto-
graferats. Här kan man också köpa böcker, foton, fil-
mer, träffa likasinnade och gå på föredrag.

På Silent Circle träffade jag Charles R Mallett som
har dedikerat sitt liv åt att driva det här centret.
Eftersom det var fullt på värdshuset intill ringer han
några vänner, där norskan Sölve Johansen, som var
på centret just när jag var där, också bodde. Hon
ville gärna dela sin hyrbil med någon! Vi blev båda
överlyckliga över sammanträffandet. 

Den lilla alternativa bed and breakfasten
Aveburylife visade sig vara en riktigt hit. Det drivs av
två alternativa terapeuter, Antionette och Perry Dyson,
och de tog mig med till allt från sädesfältscirklar, kult -
platser, gamla kyrkor och underjordiska vattenådror,
till hednisk fullmånerit och indiansk sweatlodge. 

Från Swindon går det bussar med ett byte till
Glastonbury – färden tar bara några timmar – där det
är gångavstånd till alla sevärdheter. Från London kan
man också åka tåg till Bristol till exempel, varifrån det
regelbundet går bussar till Glastonbury.
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Text och bild Katarina Johansson 

Flygfoto på sädescirkel

Eva-Marie Brekkestø, Norge
Foto på Avebury Stone Circles
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Mer energi
www.lucypringle.co.uk
www.english-heritage.org.uk
www.kornsirkler.org
www.cropcircles.org
www.cropcirclesweden.org
www.cropcircleconnector.com
www.silentcircle.co.uk
www.aveburylife.com
www.isleofavalon.co.uk

Avebury Stone Circles - monument från yngre stenåldern
cirka 3000 f. Kr. som består av stora upprätta stenblock.

Monumentet är både större och äldre än det mera
kända Stonehenge. Stenringarna som ligger mitt i byn,

upptar ett område, som är 11,5 hektar stort.

Berörd av texten? Dela med dig: dela@energivagen.com

Stonehenge150:AllmŠnt reportage 2008-12-11 15:05 Sida 16


