
DIREKT UR VERKLIGHETEN

Louise, 60, är till naturen  
skeptiskt lagd. Men när hon  
själv fick uppleva oförklarliga ting  
väcktes hennes nyfikenhet och hon 
började undersöka paranormala 
fenomen. Det höll  
på att sluta  
i förskräckelse. 

Många känner nyfikenhet 
inför spiritism och media
la förmågor. Livet kan 

kännas osäkert och skrämmande, 
och att utforska den ”and ra sidan” 
kan verka lockande – att få svar 
på livets gåtor eller kanske ett med
delande från en avliden anhörig.

– Vetenskapliga bevis är viktigt, 
men hur mycket av världen har 
vi utforskat som dagens veten
skap kan hantera? Tänk om det 
bara handlar om några få procent. 
Ska vi då förneka det som vi upp
lever som verkligt, men som än
nu inte går att bevisa? frågar sig 
Louise Johansdotter, 60.

Visst kan mediala experiment 
och övningar vidga vår kunskap 
om livet och verka harmlösa. Men 
Louise är väl förtrogen med att det 
också finns risker. Hennes nyfi
kenhet ledde in i en ond karusell 
som än i dag kan göra henne yr.

Louise växte upp på landet i en 
liten by i södra Sverige. Familjen 
var jordnära och som barn hjälp
te hon till med att plocka potatis 
för hand på åkrarna. Det enda 
religiösa inslaget var söndagssko
lan, där hon fick höra om Bibelns 
berättelser och personer.

– Jag hade en barnatro, men det 
var inget som det pratades om 
hemma. Vi var en vanlig familj. 
När det var dags för konfirmation 
ifrågasatte jag varför jag skulle 
göra det. Det låg i tidsandan att 
vara kritisk, och på 70talet gick 
jag ur Svenska kyrkan. Jag såg 
mig som ateist och hade inget 
intresse för något mystiskt, berät
tar Louise.

Vid ett par tillfällen i tonåren 
hade hon provat att ”pendla” över 
fotografier, vilket innebar att hon 
höll ett halssmycke över en bild. 
Snart började det svänga åt olika 
håll beroende på motiv. Vatten fick 
smycket att svänga runt, medan 
metall fick det att pendla rakt.

Men det var mest för spänning

ens skull. Annars har Louise levt 
ett normalt liv med ett par längre 
förhållanden, arbete och flera 
intressen, bland annat för språk 
och djur.

När hon var i femtioårsåldern 
hörde hon talas om djurkommu
nikation av en vän. Vännen hade 
träffat en kvinna som pratat med 
en häst – och allt stämde precis!

– Jag tyckte att det lät konstigt. 
I min värld kan man kanske kän
na av djurs känslor eller läsa av 
deras beteende, men samtidigt 
visste jag att min vän inte var den 
som hittade på eller hade något 
behov av att hävda sig. Ännu kon
stigare var att djurkommunikation 
skulle fungera på distans. Jag 
kunde inte tro på det. Men efter
som jag har haft många djur och 
det alltid är något man undrar över 
så var det spännande att prova.

Gick en kurs
Louise provade – och upplevde 
att allt som djurkommunikatören 
sa stämde. Hon berättade saker 
som hon helt enkelt inte kunde 
veta något om.

Nu lockades Louise av att själv 
gå en kurs i djurkommunikation. 
Hon skulle inte bli professionell, 
utan ville mest lära sig att prata 
med sina egna katter. Men instruk
tören erbjöd även andra typer av 
kurser.

– Till en början var jag inte sär
skilt intresserad av att gå vidare, 
men både jag och min kompis 
kände att det var roligt att göra 
något tillsammans. Det var så 
healing kom in i bilden och sedan 
fortsatte vi med kanalisering.

Healing innebär att sjukdomar 
och besvär behandlas genom 
handpåläggning och energier. 
Kanalisering innebär att någon 
kopplar ihop sig med en ”andlig 
livsguide” eller en avliden anhö
rig som på så sätt kan meddela 
sig från andra sidan.

Onda krafter tog över mitt liv
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