U lykt ll medel da kyrkorna på Munsö och Adelsö
Söndagen den 16 juni 2019 klockan 10.30 – 16.00

Välkommen ll en u lykt med Ann Henemo & Åsa Persson.
Vi reser ll en annan d, en d då Munsö och Adelsö var mäk ga och mycket vik ga platser i
det blivande Sverige. Här i Mälaren norr om Birka bodde kungen på Adelsö och biskopen på
Munsö. Kyrkorna vi ska besöka ligger placerade på gamla förkristna kra platser med energi
för a stärka och rena oss människor, något som vi tänker a de redan på den den använde
sig av men som fallit i glömska genom århundraden.
I Munsö kyrka möter vi en guldgul energi som stärker tredje chakrats alla organ. Kanske får vi
också träﬀa den handelsman som en gång för länge sedan lämnade energiminnen kvar här på
platsen.
Vi tar färjan över ll Adelsö och äter där vår medhavda lunch inomhus eller utomhus beroende
på vädret.
Vi går däre er ut i det energistarka området bredvid kyrkan, där Kungsgården en gång i den
legat, och känner på energierna. Här kan vi bla känna in leylinjer. På en av kullarna står en
runsten, den stenen sänder ut en energi, som är riktad ll en mo agarsten på Birka, då dens
"telefon", den ska ni få känna in. Vi beﬁnner oss vid medel dens historiska centrum, innan
Uppsala och Sigtunas storhets d, vid Birka och Helgö samt infarten ll Södertälje kanal.
Sedan går vi in i kyrkan och får anden stärkt genom den lågande ljust viole a energi som ﬁnns
där vid vissa der på året.
När dagen är slut har vi få energier a stärkta gå in i sommaren.
Varmt välkomna!

Vi tar max 30 personer.
Klädsel e er väder.
Medtag egen matsäck och ﬁka.
Anmälan ll: jorstralningscentrum@gmail.com
Kostnad: 300:- betalas i försko ll Jordstrålningscentrum, när du bokar får informa on.
Kommunal buss 311 eller 312 från Brommaplan ll Munsö kyrka, resa tar ca 50 minuter.

