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Förord 

Denna bok är resultatet av många års seende och erfarenheter av energi- 
sessioner där jag går igenom kroppens olika energisystem och skikt. Hu-
vudfokus kommer att ligga på så kallade kraftplatser och på vilket sätt 
som de påverkar kroppens olika energisystem och mina tankar om hur 
och att man såg energier för väldigt länge sedan. Mitt medvetande uppfat-
tar energier som färger, former och energivarelser. Jag kommer att berätta 
om platser jag besökt och på vilket sätt de påverkar oss i våra energisys-
tem. Det går inte att beskriva någon generell effekt, det är alltid individens 
egen energistatus som avgör hur kraftplatsens energier påverkar. 

I den här boken skriver och berättar jag helt och hållet om mina egna 
tankar och erfarenheter som mitt seende lett fram till. Jag vill vara tydlig 
med att säga att det är mina upplevelser och tolkningar som jag presente-
rar. Många gånger framför jag teorier och ibland spekulationer kring oli-
ka företeelser. De slutsatser jag drar är alltså mina egna. Jag står för mina 
synpunkter och åsikter men det finns fortfarande mycket kvar att utforska 
för mig och andra. Den vetenskapliga forskningen tangerar ibland mina 
iakttagelser och ibland inte. Vetenskapskvinnor och män har idag nått så 
långt att man vet att allting i kroppen är i en ständig kommunikation och 
samverkan. Tidigare trodde man att kroppens olika delar skötte sig själva 
och hade sin egen uppgift, men man har nu kommit längre i de studierna 
och på SVT:s Vetenskapens Värld kunde vi under våren 2021 se ett repor-
tage där bilder tagna med senaste teknik visade hur de olika delarna står 
i direkt kontakt med varandra och hur kommunikationen går till. Kanske 
kommer forskningen i framtiden att kunna verifiera vissa av mina teorier 
och mitt seende. 

En gnistrande nyårsnatt, närmare bestämt 1990–1991, blev jag initie-
rad i reiki-healing och inte kunde jag tro att det beslutet och den upple-
velsen skulle innebära en så stor inverkan på mitt liv. Seendet kom som 
en överraskning en dag i mars, 1993 och därefter har utvecklingen fortsatt 
till det jag uppfattar idag. I över 30 år har mitt seende väglett mig och 
lika länge har jag besökt kraftplatser. Utflykter till olika kraftplatser och 



10

resor i framför allt Sverige, men också i andra länder, har berikat mina 
erfarenheter. Det stod tidigt klart att på kraftplatser sker en uppladdning 
av kroppens energisystem och jag har under åren lärt mig tolka hur det 
påverkar oss. De olika energisystemen med tillhörande skikt beskriver 
hur vi, i en annan dimension än vår fysiska kropp, ser ut när vi går in i 
och tillåter att den energi som finns där påverkar oss. I den dimensionen 
berättar systemen som jag ser hur energierna förändras och påverkar oss 
fysiskt, mentalt, psykiskt och andligt. 

Det är många som under åren bett mig skriva ner och förmedla det 
jag ser med mitt inre seende. När vi nu gått in i fredliga Vattumannens 
tidsålder tänker jag att tiden är mogen. Mänsklighetens utveckling har nu 
nått dithän att det är möjligt att formulera och ge ut en bok som tar upp 
den här typen av frågor. Under åren har jag så att säga sått ”frön” och fler 
och fler har börjat förstå att de här energierna faktiskt finns även om inte 
alla ser eller förnimmer dem. Många människor känner den i kroppen 
och eller bara vet att den finns där. Andra tar sina pekare eller slagrutor 
och mäter den på så sätt.

Som medlem i Svenska Slagruteförbundet och Jordstrålningssällskapet 
i Stockholm har jag haft glädjen att möta gelikar, men också skeptiker. 
Vissa har varit skeptiska men har försökt förstå vad jag beskrivit och se-
dan mätt med pekarna för att själva förstå vad det här kan vara för typ 
av frekvenser. Med sina stora kunskaper om jordstrålning och annat har 
medlemmarna i de här båda föreningarna förmedlat kunskaper och gett 
mig ett ordförråd som jag annars inte skulle haft tillgång till.

Min önskan är och har varit att få dela med mig av energins förmåga att 
hela oss människor. Med regelbundenhet besöker jag kraftplatser för att 
själv få uppladdning och helande av de energier som finns där. Platser där 
jag uppfattar att det finns en god renande inverkan på kroppens energi-
system. Det har drivit mig vidare att utforska hur energierna påverkar oss 
och jag har fått förmånen att hålla sessioner både på kraftplatser, på ut-
flykter, på kurser och här i mitt hem. Det är åtskilliga tankar som genom 
åren gått igenom mitt huvud för att förstå vad det är jag uppfattar och hur 
det går till. Vad är det som gör att man kan se inre bilder? Vad är det för 
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skillnad på själens bilder och energiseendets bilder? Var i hjärnan har de 
sitt ursprung? Inre bilder av ett inre landskap har enligt mitt medvetande 
sitt ursprung i pannans främre del. Här kan vi se själens/personlighetens 
bilder och förstå mer om vad vi genomgår i vårt inre och få hjälp att kom-
ma vidare genom symboliken som finns där. Energiseendets bilder tar sig 
uttryck i hjärnas bakre delar och uppenbarar sig först efter att medvetan-
det har förflyttats bakåt och ut ur hjärnan till den så kallade fogpunkten. 
Därefter förflyttar man medvetandet i skikt som då visar sig som olika 
energibilder/-filmer och system. Något jag kommer att skriva och berätta 
om i senare avsnitt. Seendet sker i olika delar av hjärnan och det underlät-
tar att man uppfattar var det sker för att förstå vad det faktiskt är man ser. 

I Caroline Myss bok Andens anatomi, utgiven 1996 skriver C. Norman 
Shealy i prologen att ”Kvantfysikerna har visat att själva grundvalen för 
livet är vibrationer, och det är det som intuitiva människor förnimmer”. 
Hans teori är säkert rätt och jag tror att det finns väldigt många olika 
frekvenser som vi uppfattar och att det finns många människor som ser 
energier. De vågar av någon anledning inte berätta vad de ser, kanske har 
de som barn fått höra att de bara hittar på.

Jag är övertygad att våra förfäder uppfattade dessa energier och att de 
använde sig av dem i många olika sammanhang. Exakt hur våra förfäder 
och förmödrar använde sig av dem får vi kanske aldrig riktigt veta fullt 
ut, men den moderna forskningen kan förhoppningsvis komma att ge oss 
”fakta” och mer information så småningom. Jag väntar med iver på att få 
uppleva det!

Jag vill tacka alla som varit med under åren och följt min utveckling 
som seende och som lyhört lyssnat och också själva många gånger upp-
levt energier på kraftplatser. Under de år som förflutit har jag genomgått 
en stark utveckling där förtroendet till min förmåga och det jag ser, vuxit 
till att jag idag kan ta mig an och försöka beskriva min ”verklighet”. Goda 
vänner och släktingar har med stort tålamod deltagit i resor till kyrkor, 
kraftplatsbesök, helande sessioner och upplevelser av entiteter (energi- 
varelser). För några är det här fortfarande en sida hos mig som är lite svår 
att förstå och acceptera, men vänskapen består som tur är. Jag brukar säga 
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att skeptikerna är mina bästa vänner då de utmanar till ifrågasättande, 
undersökningar och forskande som leder oss vidare. Jag har förstått att 
vissa ”ser” hela tiden och inte kan ”stänga av” på det sättet som jag kan. 
Det verkar ganska jobbigt och det känns skönt att annars kunna vara så 
att säga helt ”normal” och kunna ”koppla på” seendet vid behov men an-
nars ha det ”avstängt”.

Välkomna till min verklighet, en verklighet där jag stänger av och öpp-
nar mitt seende, utifrån när jag behöver använda det. Det har tagit många 
år att acceptera och förstå att, och vad jag ser. Det är viktigt och grundläg-
gande att det används för allas och envars bästa! 

Stockholm, juli 2022

Åsa Persson
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Är du nyfiken på vad kraftplatser har att förmedla? Den här boken  
är för dig som är, eller börjar bli, intresserad av energier på platser 
som fornlämningar, medeltida kyrkor, källor och lundar. 

Kraftplatsernas magi är även perfekt för dig som redan uppfattar  
platsers energier, som känner tryckförändringar, ser med ditt  
inre öga eller helt enkelt bara vet vad energierna vill berätta.

Författaren som har mångåriga erfarenheter av energiarbeten  
på kraftplatser, guidar dig i hur och var du hittar dessa områden,  
beskriver hur våra energisystem påverkas och ger även råd om  
hur du kan öka din egen känslighet för energier. Hon berättar  
även om möten med drakar, att deras tid åter är här och hur deras 
energi ger beskydd och helande. Och varför inte själv göra ett  
besök vid en i boken omskriven källa för ett möte med en eller  
flera gudinnor.

Kraftplatsernas magi kan läsas som en handbok med förslag på  
olika kraftplatser och hur de påverkar våra energisystem – och den 
ger oss en annorlunda och magisk ingång till vår historia och natur.

Äventyret väntar på dig där ute, så ge dig ut och leta, besök och  
meditera på kraftplatser  – och ta in energin för att ladda upp  
ditt eget energisystem!


