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Det förekommer i huvudsak sju huvudteorier om hur sädesformationer skapas. Under det
tidiga 80-talet, när sädescirklarna började uppmärksammas, var det i huvudsak två teorier som
florerade, extraterrestials (ET.s) samt människoskapade. Den sistnämnda teorin förstärktes
1991 då Doug & Dave berättade att de skapat alla sädescirklar. Det intressanta med året 1991
var att de enklare sädescirklarna då började bli avancerade pictogram, sädesformationer. Det
är intressant att ta del av de olika försöken till teoretiska förklaringar i och med att man vill
undvika tanken att ET.s eller andra obegripliga väsen möjligen kan vara involverade.

Djur och svampar
En teori under 80-talet var att formationerna skapades av ”kopulerande igelkottar”. Under den
”orgiastiska” fasen snurrar de runt och skapar formationerna. När formationerna blev mer
avancerade och det uppstod ringar runt cirklarna menade man att andra igelkottar, som såg de
”älskade”, blev inspirerade och skapade dessa yttre formationer.
Virus och svamp var en annan populär teori. När virus eller svamp angriper säden böjs den
ner eller lägger sig plötsligt. När lite mer avancerade formationer dök upp menade man att
”landskapsartister” blivit provocerade av svampskapelserna och nu försökte skapa konstverk i
sädesfälten som skulle överträffa naturens mirakel.

Joniserade plasmavirvlar
En forskare, dr Terence Meaden, forskade på sädesformationer under drygt 11 år och menade
att det var joniserade plasmavirvlar som skapade formationerna, en teori han krampaktigt höll
fast vid tills formationerna blev så avancerade att teorin inte längre var hållbar. Han talade om
energivirvlar som sänkte sig ner från atmosfären, strukturerade turbulenser i de lägre
atmosfärlagren som sattes i rörelse av vindar som försöker passera geografiska hinder, såsom
berg, backar och liknande. När formationerna uppstod långt från backarna förklarade han att
formationerna ändå var en konsekvens av dessa virvlar och att de kunde påverkas upp till
åtskilliga kilometer. Alla cirklar som inte kunde förklaras med virvlar var människogjorda
enligt Meaden. Detta var den teori som var mest accepterad bland naturvetenskapliga forskare
i slutet av 80-talet. Under 90-talet drog sig Meaden tillbaka från denna forskning.

Jordenergier
Slagrutepersoner upptäckte att formationerna mycket ofta uppstod på de energilinjer som sägs
täcka planeten jorden. Tidigare kulturer upplevde dessa linjer intuitivt och placerade ofta
heliga platser på dessa.

Morfogentiska fält
Dr Rupert Sheldrake har utvecklat teorin om morfogenetiska fält, som innebär att allt som
skapas finns i ett slags minnesfält som sedan styr skapelsen. Några menar att
sädesformationerna kan vara ett resultat av sådana morfogenetiska minnen. Grundtanken är
att allting har medvetande. Formationerna skulle exempelvis kunna vara minnesbilder av
druidernas tidigare kultdanser som nu återskapas på fälten. Det gäller också gamla kultplatser,
stenformationer, heliga platser som inte längre finns kvar, men som återskapas på fälten
genom sädesformationerna. En fråga som ställs i detta sammanhang är: Vad var först?
Skapades sädescirklarna först och monumenten på dessa platser, eller tvärtom? Danserna och
ritualerna som hölls på dessa platser memoriserades av fälten och är alltså bakgrunden till
dagens sädesformationer.

Orgonenergi
Dr. Wilhelm Reich, Freuds lärjunge, utvecklade teorin om orgonenergin, eller livsenergin.
Den kommer från solens corona. Anhängarna av denna teori menar att sädesformationerna
ökade i antal i samband med den ökande solaktiviteten under 80-talet. Dessutom kan det
försvagade ozonet bidra, menar de.
Vi som var med på 70-talets stora terapisväng minns att ”orgonanhängare” bland
psykoterapeuterna, framförallt i Norge om jag minns rätt, byggde orgonenergilådor som de lät
sina patienter sitta i. Bland andra lär Sean Connery ha suttit i en sån. Men det var en parentes.
De stora stenmonumenten kan ha varit ett slags kondensatorer av orgonenergi.
Monumenten låg på de tidigare nämnda linjerna på planeten. Orgonets helande krafter kan
förklara varför besökare i formationerna blir helade från olika kroppsliga och psykiska
åkommor, menar teorins anhängare.

Kvantfältsteori
Dr Burkhard Heim är en av de forskare som försöker sig på att utveckla en teori där han
kombinerar den allmänna relativitetsteorin med kvantfysiken (”en teori om allt”). Hans
kvantfältsteori bygger på åtminstone sex dimensioner. Teorin lär få betydelse för
rymdforskningen, enligt källa på webben. En författare menar att denna teori skulle kunna
förklara många parapsykologiska och paranormala fenomen inklusive UFO.n och
sädesformationerna.

De människogjorda
De flesta sädesformationsforskarna menar att det är relativt lätt att se vilka formationer som är
gjorda av människor och vilka som är äkta, när man fått möjlighet att studera formationerna
närmare. Det handlar om hur säden är böjd, om utseendet på lederna på säden, på de energier
som finns i äkta formationer med mera (kameror, mobiltelefoner m.m. slutar fungera i
formationerna). Det förekommer olika gissningar hur stor andel av formationerna som är
gjorda av människor. Det intressanta i sammanhanget är väl att det finns formationer som inte
är gjorda av människor. Vad och vem gör dem?
De är samma problem som med de s.k. UFO. UFO-Sverige menar att cirka 95% av alla
oidentifierade föremål går att ge naturliga förklaringar. Men fortfarande finns de oförklarade.
Frågan är, tycker jag, om de 95% förklarade faktiskt har logiska och realistiska förklaringar.

Ett exempel är spiralfenomenet över Norge som blev bortförklarat som en förkommen raket,
en förklaring som är kritiserad av många.

Freddy Silva berättar i ”Secrets in the Fields – The Science and Mysticism of Crop Circles”
(2002) att regeringar i världen under 80- och 90-talen hade som syfte med sin verksamhet
omkring sädesformationer att på olika sätt minska allmänhetens intresse för formationerna.
De var bland annat intresserade av att sprida tanken att de var människogjorda och åtskilliga
”förklarande” och desinformerande artiklar publicerades. Ett problem med detta var dock att
de fantastiska skapelserna krävde allt mer fantastiska och orealistiska förklaringar. Ett
exempel som författaren nämner är förklaringen av ET-kroppar vid UFO-kraschen vid
Roswell. Man berättade att det var skylddockor som användes för att testa fallskärmar.
Myndigheter på vissa håll betalade till och med bönderna för att de skulle skörda fälten
omgående så att inga skulle kunna undersöka dem.
Nu är det den 11 september 2010. Den sista rapporten på Crop Circle Connector rapporterades
27 augusti. Efter en spännande sommar med avancerade, fantastiska formationer slutade året
med ett par mycket enkla cirklar. Nu ser jag fram mot nästa år.
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