MYSTERIENE
I DE ENGELSKE KORNÅKRENE

EVIGHETSSYMBOL
Den 8.8.2008 oppstod tallet 8 i en kornåker i England.
8-tallet blir av mange betegnet som et evighetssymbol.
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Det har blitt en årlig begivenhet for
oss i Ildsjelen å dra til England for
å besøke kornsirkler hvert år. Når
man vandrer rundt i disse fantastiske kornsirklene kan en ikke la vær å
bli imponert. Disse kornsirklene er
utrolig varierte og kreative i sin ut-

metri, religiøse symboler fra mange
forskjellige religioner, mandalaer,
ja til og med bilder. Så hvem lager
dem egentlig? Hvorfor er det ingen
som står frem og sier at de har laget
dem, år etter år? Guttestreker? Det
er selvfølgelig avskrevet for lengst.
Eller hva med de to pensjonistene
det var snakk om for mange år siden som stod frem og sa at det var
de som laget dem? Riktignok er det

”Det som ihvertfall er klart når det gjelder kornsirkler
er at det må være en intelligens bak og etter min mening
snakker vi ikke her om jordisk intelligens!”
forming. Hele Ildsjelen kunne blitt
fylt opp av vakre bilder fra årets sesong, men vi må nok nøye oss med
noen få.
Det er noen nydelige kunstverk. For en presisjon, for en tallmagi, og for ikke å snakke om hvilken
symbolikk de representerer! Av typer kornsirkler har det oppstått mye
forskjellig som fraktaler, hellig geo-

lenge siden de forlot denne verden,
men gamle utdaterte teorier har en
tendens til å være seiglivede.
Det som og er påfallende er
perfeksjonen i disse formasjonene.
Jeg har vært inne i mange av dem
etter hvert nå gjennom flere år og
blir stadig forundret over hvor nøyaktige de er. Visse formasjoner er
så komplekse i sin utforming at du

bare kan glemme å bruke planker og
tau. Jeg melder meg ikke frivillig til
å prøve å lage et kornsirkelmønster!
Hvis du gjør en liten feil vil jo det
forplante seg utover resten av formasjonen og du vil klart og tydelig
se det ovenfra. Du kan selvfølgelig
prøve på nytt, men den feile forma-

SVALENE PÅ FORSIDEN

→

Det nederste bildet av de to vakre kornsirklene med svalemotiv oppstod i sommer i England. En annen variant av bildet er brukt på
forsiden til Ildsjelen i dette nummeret. Begge
bildene er tatt av Eva Marie Brekkestø. Bildet
under oppstod sommeren 2003 i England.
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sjonen kan du liksom ikke fjerne. Så
er spørsmålet, hvor blir de av? Så
vidt meg bekjent er det menneskelig
å gjøre feil, hvorfor skulle det være
noe unntak når det gjelder kornsirkler? Det er mange slike paradokser
og spørsmål man kan stille seg når
det gjelder kornsirkelfenomenet og

laget hvert år av mennesker, dette er
noe man vet om, for det aller meste
reklame for diverse firmaer og noen
ganger på oppdrag fra media, men
de fleste forblir uoppklart.
Det sies at en sannhet går
gjennom tre stadier. Først blir den
latterliggjort, så blir den møtt med

stadiet, men samtidig øker antall
mennesker som er overbevist om at
det her er større ting på gang.
Jeg syntes det er et fantastisk vakkert mysterium som hadde
fortjent mye større oppmerksomhet. Men flere og flere fatter nå interesse for fenomenet og jevnlig er

”Jeg syntes det er et fantastisk vakkert mysterium som hadde fortjent mye større
oppmerksomhet.”
om de er laget av mennesker. Vi står
nå foran et utrolig mysterium som
vi til og med har bilder av som alle
kan se!
Det forundrer meg derfor til
stadighet at noen går rundt og tror at
de alle er laget av mennesker. Konklusjonen min er at det rett og slett
må bunne i uvitenhet. Noen få blir

heftig motstand for så til slutt å bli
akseptert. Det som måtte være sannheten i dette, etter mitt syn, er nok
selve mysteriet, at dette må ha et annet opphav enn mennesker.
Så hvor befinner kornsirklene seg i denne sammenheng?
Samlet sett vil jeg si at flesteparten
befinner seg på det første og andre
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det oppslag i forskjellige media. Og
tendensen, i hvert fall her i Norge,
er at fenomenet blir tatt mer og mer
seriøst. Det siste jeg fikk med meg
var TV innslag fra NRK Dagsrevyen søndag 31. August. Der var det
et 5 minutters innslag, som man kan
se på NRK sine nettsider. NRK P2
radio hadde innslag dagen før.

Det er mange momenter å
ta med i betraktning når det gjelder
kornsirkler. Noen mennesker opplever forskjellige ting i disse kornsirklene, alt fra ulike fenomener til
meddelelser, healing o.s.v. Faktisk
er det så mange momenter at vi
kan ikke nevne dem alle og slet-

ønsket, bedt og visualisert om at
kornsirkelmønstre skal vise seg. Og
det har i flere tilfeller skjedd. Spesielt interessant blir det når det er en
gruppe av mennesker som bevisst
gjør dette, da det er lettere å få det
verifisert.
Det som i hvert fall er klart

kommer og mange andre hint.
Jeg er slettes ikke alene om
å ha disse tankene, faktisk tror jeg
veldig mange tenker slik. Jeg gjengir her et kort utdrag av et intervju
hentet fra boken Kornsirkler - verdens vakreste eventyr av Eva Marie
Brekkestø:

”I etterkant er jeg ganske sikker på at man vil stille seg undrende til at man ignorerte
fenomenet så lenge.”
tes ikke gå i dybden, men kort kan
nevnes noen uforklarlige elementer
som endringer i stråene og plantene, elektriske felter, lysfenomener,
mønstre som er blitt til på uforklarlig kort tid, svikt i elektronisk utstyr
o.s.v.
Verdt å nevne er og alle
de mennesker som har meditert,

når det gjelder kornsirkler er at det
må være en intelligens bak og etter
min mening snakker vi ikke her om
jordisk intelligens! Jeg anser det for
sannsynlig at vi får forsiktige hint
fra andre intelligente sivilisasjoner/
dimensjoner. Hint om at vi ikke er
alene. Hint om at vi må ta vare på
jorda. Hint om den nye tiden som

Michael Glickman (mannen som
nylig ble intervjuet i NRK, red. anm.)
har studert kornsirklene på heltid i
flere år, fikk i et intervju for noen år
siden følgende spørsmål:
Hvorfor manifesterer kornsirklene seg, så komplekse og i et
slikt stort antall, nettopp i vår tid?
Han svarte slik:

→

Kornsirkelen på denne siden ble besøkt av Ildsjelen sommeren 2008 på den årlige kornsirkelturen som vi arrangerer.
Luftfoto av Kornsirkelen sees til venstre. Bildet under viser noen av turdeltakerne våre i samme kornsirkel.
Kornsirkelen ble oppdaget 17. Juli ved Westwoods, nr Lockeridge, Wiltshire i England.
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”Jeg tror det eksisterer myriader
av samfunn, intelligenser og sivilisasjoner i universet. Og jeg tror de
fleste av dem er fullt oppmerksomme
på planeten Jorda. De kjenner til
Jorda, med all sin skjønnhet, alle
sine mirakler og all sin sjarm, liksom de kjenner til oss med alle våre
dumheter og vår galskap.
Jeg tror også de godt vet at
hvis de griper inn på materielt vis,
ville det ryste oss så grunnleggende

her? Absolutt ikke etter min mening! Kan man tenke seg en vakrere
og mer genial måte å ta kontakt med
oss på? Hvilke sterkere bevis kan
man få om at vi står foran vennligsinnede krefter?! Jeg ser på kornsirkler som et tegn på at vi snart får
besøk. Tiden er derfor kommet for å
legge bak oss vår frykt og ikke projisere det over på det vi ikke forstår.
Hvis det hadde vært noe som helt
sant i en sånn påstand hadde vi vært

til disposisjon. Det er vel liten tvil
om at kornsirklene også inneholder
budskap til oss. Det er blitt skrevet
lange avhandlinger om mange av
kornsirklene, mens andre igjen er så
vakre og enkle i sin symbolikk at de
taler rett til hjertene våres. Uansett
vil det være nok materiale å studere
i årevis fremover.
En ting er sikkert, kornsirklene rører og vekker noe i oss og
jeg kommer til å følge godt med på

”Kan man tenke seg en vakrere og mer genial måte å ta kontakt med oss på?”
at vi på kort tid ville smuldre opp
kulturelt. Dette ønsker de selvfølgelig ikke, og det er grunnen til at
de henvender seg til oss på en slik
varsom måte som kornsirklene representerer. Jeg er helt sikker på at
dette også er grunnen til at de kun
kommuniserer med de gruppene og
de personene som helt frivillig velger å delta i denne prosessen.”
Har vi noe å frykte av dette

invadert for lengst.
Jeg tror dette fenomenet er
en utstrakt hånd til oss mennesker.
En hjelp til å komme oss et skritt videre i vår utvikling, så vi kan forstå
mer av universet og ikke minst oss
selv.
I etterkant er jeg ganske sikker på at man vil stille seg undrende
til at man ignorerte fenomenet så
lenge og ikke stilte forskningsmidler
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fenomenet i årene fremover og gleder meg allerede til neste sesong. •
Hvis du ønsker utdypende info om
kornsirkler gjør vi oppmerksom på at
det er utgitt en norsk bok og en norsk
DVD om fenomenet. Les mer om dem i
vårt salgstorg bak i bladet.
Du kan også besøke hjemmesiden til
Norsk kornsirkelgruppe:
www.kornsirkler.org

FAKTA OM KORNSIRKLER
PÅ VERDENSBASIS er det hittil registrert
ca. 13.000 kornsirkler, hvorav størstedelen
er oppstått i England. Sirklene forekommer
i stor grad også i Kanada, USA, Australia,
New Zealand, Tyskland, Holland, Danmark,
Russland, etc. Her i Norge er det registrert
kornsirkler siden 1991.
VÅR TIDS STØRSTE MYSTERIUM
Selv om en del kornsirkler beviselig er laget
av mennesker, bl.a. på bestilling av TVstasjoner og tidsskrifter, er de resterende å
anse som et mysterium. Til tross for utstrakt
vitenskapelig forskning på fenomenet i
snart 15 år (av hittil 250 kornsirkler i 9
land), er ingen foreløpig i stand til sikkert å
fastslå hvordan de oppstår.
Kilde: www.kornsirkler.org
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Faksimile fra Norsk
Ukeblad nr. 35 - 2008.
Det ble laget reportasje fra Ildsjelens
årlige kornsirkeltur til
England sommeren
2008. Vil du være
med neste år se
annonsen under.

© 2008 Philippe Ullens

FAIRYFLIGHTS
Kornsirkeltur sommeren 2009
21. juli til 26. juli

Bli med til England som har et av verdens vakreste og mest magiske landskap. Det er fullt av minnesmerker
fra keltisk tid, den gang druidene hersket over landet. I våre dager finner vi også de mystiske og magiske
kornsirklene. Med den hyggelige byen Marlboro som vårt utgangspunkt vil vi vil kjøre gjennom den vakre
engelske landsbygda med sine koselige landsbyer fylt med roser, lavendel og sjasmin.
Vi vil * Vandre rundt i magiske kornsirkler * Besøke Stonehenge, den største steinsirkelen fra før-kristen
tid * Gå på pub midt i Aveburysirkelen, en steinsirkel så stor i utstrekning at den rommer en hel landsby
* Besøke new age byen nr 1; Glastonbury med sine unike shoppingmuligheter
* Besøke den hellige kilden Chalice Wells i Glastonbury og se utsikten fra the Tor, det mystiske fjellet i
Glastonbury *Treffe likesinnede med interesse for kornsirkler og magiske steder
* Reiseledere; Per Henrik Gullfoss, Henning Jon Grini og Briana Holberg
Pris kr: 11000,- for enkeltrom og 10000,- i dobbeltrom.
Prisene inkluderer fly tur/retur, leiebil og overnatting på et godt hotell med
frokost. Alle inngangsbilletter samt bensin kommer i tillegg.
Påmelding skjer ved innbetaling av depositum:
Depositum kr 2000,- skal innbetales senest innen
15. mai 2009 til bankkontonr. 2801 08 82372
Depositumet refunderes kun ved kansellering av turen.
Informasjon: Briana Holberg, Telefon 61325811,
e-mail:brianaholberg@hebb.no
www.ildsjelen.no/fairyflights.htm
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