Orbs - spökbollar
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Orber kan med ett annat ord kallas för själ. Orber kan se ut på olika sätt, som ljusklot
(energiklot), som långa spiraler, molnliknande, rök och som ljusmaskar. När man förstorar upp
ett fotografi som man fått med ett energiklot på, kan man se att det består av små ljusklot i
spiralformationer.

Orbs är en sorts ljusfenomen man kan se på kort tagna i närheten av andar eller vid speciella
laddade platser. De visar sig som ljusare prickar på fotografier. Fotograf, Satyam.
Orbs, eller ljus/energibollar som de kallas på Svenska tros (av många) vara spöken i form av
ljusbollar. De är livsformer som kan vara den mänskliga själen eller kvarvarande energi från de
som dött och lämnat sin fysiska kropp här på jorden.
Orbs, är en form av energi som syns ibland när man filmar eller fotograferar. De kan synas som
ljus som flyter genom luften, som såpbubblor eller starka ljusstreck. Fotografer som jobbar
mycket med kameror kallar dessa fenomen ljusmaskar. Dessa orbs kan manifesteras genom
invokationer där man jobbar med energier. Här på änglagård så brukar de synas klart och tydligt
när vi jobbar eller håller på med något som kallas bordsdans. Starka energier byggs upp i rummet
och andar inbjuds deltaga. Dessa orbs behöver absolut inte endast vara synliga under diverse
seanser, de syns ofta på starka curry kryss i naturen och på så kallade kraftplatser ute i naturen,
såsom vid gravrösen, inne i pyramider, vid skeppssättningar o.s.v. Orbs är närvarande där det är
starka energier, vare det är andar eller ej. Jag har sett journalfilmer om detta fenomenet från
nordamerika där dessa Orbs har varit så starka att de synts med bara ögat. Indianerna hade stor
respekt för dessa platser i naturen och såg dem som heliga, om än med en väldig kraft, och de
kunde ibland ses med fruktan och det är inga platser som det är bra att bygga bostäder på. De
kunniga trollkarlarna eller schamerna använde dessa plats för att förflytta sig i tidsfickor,
antingen med sin frisjäl. En del av dessa orbs fenomen kan gestalta sig på olika sätt och en del
tycks ibland visa någon form av ”intelligens” eller nyfikenhet på oss levandse. Katter och hundar
har ofta lättare än människor att uppfatta dessa fenomen.
Troligtvis har de frivilligt stannat kvar på jorden eftersom de på något sätt känt sig bundna till
deras tidigare liv eller platsen de befinner sig på. P.g.a. av denna besatthet så har de en tendens
att bli kvar. Det sägs att majoriteten av oss, när vi dör, gladeligen väljer "nästa nivå" av existens
efter att vi sagt våra tysta farväl, vilket menas andevärlden. Men sedan finns det ett fåtal som
väljer att stanna kvar, vägrar gå vidare. Ju längre man väljer att stanna kvar, ju svårare är det att
hitta vägen till nästa nivå.

Spökbollar är den mest fotograferade formen av spöken.
I teorin är denna formen den som spöken föredrar, mycket för att det tar mindre energi än ifall
den skulle gestalta sig som en avbild av sitt gamla jag. Ju mindre boll, desto mindre energi tar
det.
Men vid kallare dagar på året så passar de på att visa sig som "sitt rätta jag", mycket p.g.a. att det
är mer elektricitet i atmosfären vid kyla. De kan även utnyttja energin som finns i omgivningen
ex din energi, en TV-apparat.
Om ni undrar, spöken är i de flesta fall inte farliga, de har ingen som helst tanke på att skada
något. De enda som störs av dem är omgivningen och de som lever tillsammans med ett spöke.
Demoner, onda andar och andra icke mänskliga former, som aldrig haft en kropp, kan lätt ta sig
igenom till våran extensiella värld, ex. via ouija bräden. Därför ska man tänka både 1 och 2
gånger innan man sätter sig ner och leker med ett.
Min teori
Jag vill inte kalla orbs för själar, jag tror inte alls på ordet själ, jag vill hellre kalla det energi.
Våran kropp består av massor med energi, när vi dör så lämnas ibland denna energi kvar p.g.a.
olika omständigheter. Jag tror inte det är ett val som det står här ovan, utan att man kanske inte
känner sig redo för att gå vidare och därmed dras till den plats där man ex. levt större delen av
sitt liv för att försöka få ro och vänja sig vid tanken på att inte finnas mer i den mänskliga
världen. Men energin tar ju slut någon gång , så Orbs-teorin tror jag starkt på. En spökboll alstrar
mindre energi än en gestalt av en människokropp eller ett ansikte och är därmed ett mildare sätt
för spökena att leva vidare. Men som tidigare nämnt så kan Orbs även vara starka energier och
behöver inte ha att göra med andar.
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