Utflykt med JiS till Nybergs stenar

Birgittastenen

Vid vår uttfykt med Jordstrålningssällskapet i Stockholm den 23/9-18 inföll både Höstdagjämning
och nästan fullmåne samtidigt. Månen var helt full på tisdagen efter att vi varit där. Den här plasten
har Maria Stehn som forskar om kraftplatser, runstenar och medeltida kyrkor, med fokus på Uppland
visat oss.
Nyberga stenar är beläget i Arlandatrakten på en leylinje mellan medeltidskyrkorna i Lunda och Vidbo.
De tre völvorna (entiteterna) som vi hade kontakt med den 8/9-18, då Åsa Persson och Ann Henemo
var på platsen med en grupp från Jordstrålningscentrum, kunde nu komma hela vägen upp på kullen
precis som de den dagen sa att de skulle kunna, vid fullmåne.
Det tar ganska lång tid för dem (entiteterna) att komma hela vägen ifrån olika riktningar så vi börjar
dagen med att dricka källvatten för oss och platsen. Vatten från en trefaldighetskälla i Järle mellan
Örebro och Lindesberg. - Skål!
Under den här utÁykten hoppas vi att alla kan se sin del i det stora pussel som vi alla är en pusselbit
av. Ett pussel som handlar om att förstå mera om hur man använde kraftplatser förr tiden. Vi vill att
alla ska dela med sig av sina upplevelser och mätningar så att vi kan få en så rik bild som möjligt av
platsens energier.
Karet
Vi börjar med att titta och mäta Bovis värden på stenkaret som står längst ner i området, strax intill
öppningen i staketet. Karet som nu är itu slaget och ligger i bitar, tror vi en gång var ett helt stenblock
som nu är splittrat i flera stora stenar. Huvudsakligen är stenen vit i sin energi men det förändras när vi
börjar arbeta. Vi hittar olika energivärden i och runt omkring stenen. En energilinje är manipulerade och
ger olika svar när man frågar om sitt namn. På den plats där stenen är lägst, hittar vi låga Bovisvärden
och ju högre upp vi kommer i karet ökar värdena.
Vad har hänt här och hur har stenen använts?
Vi tror att stenen, karet, har slagits sönder av dem som ville stoppa den här typen av ceremonier, som
en gång användes av folken i förkristen tid. Vi tror att det har skett en energirenade förberedande ceremoni här innan man har gjort andra energiarbeten där völvorna (entiteterna) ledde arbetet med energier.
Kanske också en rent fysisk rening har förekommit? Vi tror att det är Áickor (deltar efter sin första menstruation) och kvinnor i olika åldrar som huvudsakligen använt just den här platsen. Vi ser att männen har
haft till uppgift att vaka och vakta och de har varit utposterade i olika riktningar runt omkring för att
skydda dem som deltar.
Vad händer i kroppen?
En av våra deltagare lägger sig i karet och vi andra mäter, tittar och skriver ner vad som händer under
tiden hon ligger där. Hennes förnimmelser av energiförändringar är tydliga och det kommer både
energier uppifrån rymden in i hennes kropp och sedan nerifrån jorden och in i kroppen. En vit
energicylinder som täcker stenen (stenarna) bildas och den räcker så långt upp att den täcker allas
huvuden. Vi prövar att hälla vatten på stenen (stenarna) och i hennes händer och då ökar Bovis
värdena ytterligare.

Det som händer sedan är att det i den vita täckande energicylindern bildas ytterligare ett fenomen.
Nämligen att en cylinderformad mörkt violett energivägg cirka 2 cm tjock och 90 cm i diameter, i
mitten av den vita cylindern träder fram. Efter ytterligare en stund bildas en röd cylinderformad energivägg, cirka 3 cm tjock innanför den första med den mörkt violetta energiformen. Mellan de alla cylinderformer Ànns vit energi, som gör att det blir tydliga avgränsningar mellan de andra. Därefter träder en
gul heltäckande cylinder in i mitten av de andra två.I kroppen händer förändringar i chakrorna där
Halschakrat tar in energiformen mörkt violettcylinder, röd cylinder och gult centrum, samma sak händer
i Pannchakrat. Efter ett tag lägger sig samma energifärger lodräta i Stamchakrat, en process pågår
även där. Därefter avtar energin och den vita cylindern har gått ner i energi. Stenen är återigen vit i sin
energi och har återgått till sitt ursprungliga läge igen. Allt som allt tar det hela cirka en timme. Om man
ställer sig i en av de inkommande energilinjerna som kommer från en samling stenar i backen så avtar
energin. Vi funderar på att om alla på den förkristna tiden skulle ligga i karet och att det tog så här lång
tid för var och en, så förstår vi att de behövde Áera dagar på sig för att genomföra den här typen energirening. Nu börjar det kännas som att vi är klara och hungriga så vi avslutar och sätter oss i backen för
intag av vår medhavda matsäck.
Birgitta stenen
På platsen Ànns ett stort stenblock med trappsteg på, den kallas Birgitta stenen och man kan ju tro att
Heliga Birgitta en gång predikade här. Men enligt biskop emeritsius Bengt Wadensjö som också är
docent i kyrkohistoria Ànns det inte några bevis för att den heliga Birgitta har varit här och predikat.
Kanske var också det ett sätt att få bort den förkristna tron, genom att uppkalla stenen efter ett känt
helgon? Vi tror att det har gått trappsteg hela vägen ner till marken och att samma sak har hänt här,
som nere vi karet. Någon har försökt förhindra att man ska kunna klättra upp på stenen för att få tillgång till den vita energispiral som vrider sig och sträcker sig uppåt, uppe på stenen och därför har
slagit bort den nedre delen av trappan. De som vågar klättra upp känner det som att de lyfts uppåt.
Kanske skulle man kunna göra en energiresa om man bara vågade släppa taget och kunde följa med?
Det är nu flera som talar om det som Maria Stehn har upptäckt och visat oss på, hon kallar det bakade
stenar. Maria säger - De hade kunskap som är bortglömd, men de kunde göra ett material av sten som
gick från flytande o till fast form och som gick att forma och skriva i om man ville, innan det stelnade.
Runstenarna har Áera lager av det här materialet och skriften Ànns kvar under det yttersta lagret, som
kan ses än idag på vissa runstenar.
Stenar med olika energi
Nyberga stenar
Om man står framför Birgitta stenen
ser man en ganska stor sten till vänster
om den. Den stenen har grön energi
och påverkar Hjärtchakrat. Bakom
Birgitta stenen ligger en stor sten som
har röd energi och påverkar Stamchakrat. Till höger om Birgitta stenen
ser man två stenar nära varandra och
den närmast har en gul energi, som
kan öka i frekvens till färgen och bli
orange färgad, den energin påverkar
Solarplexus chakrat (Jagets chakra).
Går man längre upp på kullen Ànns en
sten med mörkt blå energi där Halschakrat påverkas och går man ner igen
mot en sten med en del uthuggen på
översidan kommer man till två ljust violetta stenar och en ”styrsten” som man kan använda för att öppna
upp och ladda området.
Stenar med en tydlig fördjupning (uthuggning) i översidan finns på flera platser enligt Maria Stehn som
åkt runt till alla gamla kraftplatser och dessutom hitta flera platser än vad om är dokumenterat av¨
forskarna. Den här stenen som vi möter här vid Nyberga stenar har lodräta cirka 5 cm breda band av
energi med ljust blå och något mörkare blå energi ränder. Ovanligt breda energi band som inte Ànns på
så många platser, de som vi tidigare har mött har varit mycket smalare i randningen och dessutom gått
i horisontell riktning. Vi har lärt oss att här växlar energin riktning. Den lodräta energiriktningen har alltid
en funktion att starta processer och här ska man lägga sig ner med halsen i uthuggningen. De cylinderformade energierna som vi hittade i karet lägger sig då i Halschakrat och en process påbörjas.
Riktigt hur den påverkar oss är individuellt och det kan bara de som prövat uttala sig om. Förr oss
kändes det som att kvinnor skulle stå på en sida av stenen och män på den andra sidan när de tog
in energin. Vi forskar vidare!
Ann Henemo sept 18

Nyberga stenar

Ann Henemo sept 18

Pyramidstenar
På kullens andra sida bort mot skogen finns flera ”pyramidstenar”. Två har gulvit energi och en har
röd energi. Här får vi till oss att man ska gå flera varv i motsols riktning, män för sig och kvinnor för
sig. Här har män sedan en lång tid tillbaka stärkt sig för olika ändamål som jakt eller resor. Här har
man på sina axlar, burit bårar med döda människor på till den grav som förberetts. Kanske kan det
vara en plats där man förberett offer till gudarna, kanske är det neddrogade människor som bärs bort
för att offras? En tanke som inte är särskilt lockande men som vi vet har förekommit. Vi hittar också
tre stenar med olika energi där det bildas ett rött fält mellan dem om man står på alla tre samtidigt.
Den här formen hittar vi i medeltida kyrkor framme vid altaret, en plats för vigsel tror vi eller en plats
för balansering av oss i båda våra kroppshalvor.
Entiteterna (Völvorna)
Uppe på kullen väntade völvorna (entiteterna) på oss och vi samlas runt omkring dem i en inre cirkel
med kvinnor och en yttre cirkel av män, som står i de fyra riktningarna. En av völvorna är klädd i en
ljus ”särk” med ett över halsen täckande rakt ”förkläde” i en annan färg. Hon har ett rep knutet runt
midjan och där hänger påsar med örter. Det är hon som talar när vi i gruppen närmar oss och leder
arbetet som sedan utförs.
Den andra völvan har liknande kläder, men har håret samlat i nacken med en rem. Hon håller upp
sina händer som för att ge healing.
Den tredje har liknande kläder också hon och mycket tunt och kortare hår som bara hänger ner längs
sidorna av huvudet. Hennes uppgift är att sköta om öppna sår, att rengöra och lägga om dem.
När arbetet börjar bildas en vit energi som täcker alla oss och som formar sig till en jättelik lök av vit
energi.
Vi låter trumman som vi har med vägleda oss och sedan gör alla en individuell önskan eller bön om
något som vi vill ha hjälp med i våra kroppar eller liv. Efter det tonar vi och känner kraften sjunka in.
Vid pennan - Åsa Persson & Bild - Ann Henemo

NYBERGS STENAR - VIDBO - MÄRSTA
Angivna färger på stenarna - är så som vi uppfattar dem.
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1- vit
2- grön
3- Birgittastenen - vit virvel/portal
står på Curry+Hartmanlinjer+magiskt vatten
4- röd
5 - gul - kan ändras till orange
6- mörkblå
7-vit/blå randig
8- violett
9- violett
10- gul styrsten - kan ändras till orange
11- pyramidsten- vit/gul randig
12 - röd
13 - tre stenar i formation - höjer frekvenser
14 - pyramidsten- vit/gul randig
15 - pyramidsten- vit/gul randig
16 - pyramidsten- vit/gul randig
17 - sändarsten
18 - sändarsten
19 - gravkulle
20 - solkors
21 - gravkulle
all pyramidstenar står på
Curry+Hartmanlinjer
+vattenåder
Ann & Åsa 180914
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