
       

Under den här utflykten önskar vi oss fint försommarväder för det blir troligen
en heldag utomhus på en vacker och mycket gammal plats längs Långhundraleden. 
Vi ska uppleva många olika saker, i olika medvetanden. Vi bjuder på en trummeditation
där du får healing och kontakt med platsens väsen.

Nu för tiden finns inte mycket vatten att skåda, men vi möter en plats rik på tydliga spår 
av förkristen kultur. Här är Vada kyrka byggd på en energiplats med solgul energi som når 
ända ut utanför kyrkans väggar. Energi som stärker oss i Jagets chakra.
Bakom kyrkan över åkern kan vi se tre stora högar som sticker upp i landskapet.
Det är dit vi tänkt oss att gå och vi hälsar på väktarna som står vid ingången till
den gamla processionsvägen som leder fram till högarna. Att gå en
processionsväg kan innebära olika saker, det verkar som att de användes för
olika syften. Vi känner in, ser, hör vad som händer på den här platsens
processionsväg.
Ganska snart är vi inne i ett heligt område med flera olika energier att mäta och
känna på.
Högarna har olika energi som visar sig i olika färger och en entitet (en kvinna)
brukar visa sig och ger vägledning i hur vi ska göra för att få bästa behållning av
energin från högarna.
Från de olika riktningarna, väderstrecken kan det komma in schamanenetiter
och framföra budskap till dem som är utvalda att få det.
Idag ges också möjligheten att själv mäta och känna in olika energier Curry,
Hartman, Treudd och Solkors så ta med pekare eller annat som du brukar
känna /mäta med.

Ta med matsäck, sittunderlag, pekare, pendel och kläder efter väder.
Vi ses på parkeringen utanför Vada kyrka som ligger i Vallentuna kommun.
Idag vet vi inte hur bussarna går till Vada kyrka. Tidigare har det gått bussar 
från Danderyds sjukhus til Vada kyrka, 35 min  ( framme 10.48 )
Kostnad 300:- 
Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com

Varmt välkomna!
Ann  Åsa  Malou  Helene** *

Gamla tider från 2017 (Just nu går det inte att ta fram dem).
(Kommunikationer:
Avgår från T-centralen 9:53 mot Mörby centrum till Danderyds sjukhus.
Därifrån buss 639 (avgår 10:12) mot Rimbo till Brottby trafikplats. Här byter
man till buss 666X (10.48) mot Söderhall. Ankommer till Vada kyrka (10:48).
Hemfärd?

Avgår från T-centralen 9:53 mot Mörby centrum till Danderyds sjukhus.
Därifrån buss 639 (avgår 10:12) mot Rimbo till Brottby trafikplats. Här byter
man till buss 666X (10.48) mot Söderhall. Ankommer till Vada kyrka (10:48).
Hemfärd?

Välkommen till utflykt 

Vada Kyrka och Sjöängskullarna
den 14 juni 2020 kl 11.00 - 16.00

med Åsa Persson och Ann Henemo i Jordstrålningscentrums regi.


