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Baaring den 12.02.2019 

Lasse - Familie kanalen 
 

 

Fysisk virkelighed 

Jeg er føde i år 1943, som gårdmands søn, som den mellemste, af 3 sønner 

Jeg blev konfirmeret, ud af skolens 4 B klasse 

Jeg blev udannet land elektriker 

Jeg trænede i Nord Sallings bokseklub, og havde 7 kampe 

Jeg tog hyre i handels flåden, som elektriker 

Aftjente min værnepligt, i søværnets ubåde 

Var tungdykker, i Københavns havn 

Falck redder i Århus, med alle de beskæftigelser som en redder kunne have, på daværende 

Trænede karate, til konen fik det forpurret. Nående ½ vejs til sort bælte 

Brandmand på Grønland, Sdr. Strømfjord 

 

Herefter gik jeg ”fuldtids,” ind i efter følgende udvikling 

Derfor kunne det være interessant for jer, at have mig i studiet, der ud fra egen virkeligheds oplevelser, 

siden 1972, kunne berette om den ikke fysiske virkeligheds verdens formåen, som den fremstår 

/opleves /erkendes, fra og med Det Hvide Broderskab og videre der ud /op efter. 

 For hver gang du tillader dig at komme et niveau længere ud /op i den store mængde af 

bevidstheder, der findes herude, træffes /frigives der nye former for informationer, til mennesket 

/jorden /naturens virkeligheds verden. 

 De bevidstheder der er, fra og med Det Hvide Broderskab og udefter, har jeg tovejs 

kommunikation med. Disse Bevidstheder har ingen fysisk magt /indflydelse, her på jorden. Kan dog til 

enhver tid /situation påvirke, det der sker, igennem menneskets bevidstheds formåen. 

 Jeg er altid herfra, direkte berettende, om såkaldt sandt /relevant /mulighed, for mennesket på 

jorden, når der spørges hertil. Altid berettende ud fra egen virkeligheds verden /modtaget /indsete 

/erkendt. 

 Jeg har i øvrigt udgivet 20 bøger herom, der er rummende godt 4.000 A5 sider. Hver enkelt bog 

/side /sekvenser, omhandlende udelukkende egne oplevelse /erkendelse /ånds modtaget. Dvs., jeg 

henviser ikke til andres beretninger. 

 

Yderlig herom 

findes på FaceBook side - SvaneEnergi & ÅndensVinger 

 

 

 MVH   JKF 

 


