
Välkommen till en dagsutflykt till tre olika kraftplatser!
Vi besöker Vidbo kyrka, stenarna vid Nyberg/Vidbo och Lunda kyrka.

Söndagen den 3 juni 2018
Klockan 10.30 - 16.00

Följ med på en energiresa som den här gången går till trakterna i Märsta där vi besöker tre olika energiplatser, vilket
innefattar två kyrkor och ett annat energiområde!
Vi startar dagen vid Vidbo kyrka där det finns en vit energikanal och här får vi genom energin en balansering mellan 
kroppshalvorna. Vissa organ kan också rensa och balansera sig. Trumman vägleder oss och toningen bidrar till att 
förloppet går snabbare. Vidbo kyrka är byggd på en treudd, vilket skapar kraftfulla energier, speciellt vid fullmåne. 
Kyrkan står även på ett sexkantsfönster. Leylinjer korsas på platsen. Ni får känna på de olika energierna.

Vi åker sedan mot Lunda, men stannar på vägen vid Nybergs stenar för att titta på de olika energier som finns aktiverade 
i de många stenarna. Här finns pyramidformade stenar, som står på korsande energilinjer. Kan det här ha varit ett område 
där man för mycket länge sedan tillbad solen resp månen och/eller kan det ha använts som ett energispa eller läkehus?
Vi berättar om de olika stenarnas frekvenser/färger och här får alla själva känna hur de påverkas av energin.  
Om vädret tillåter äter vi vår medhavda lunch här på kullen.

Vi avslutar dagen vid Lunda kyrka där det finns två olika kraftfulla energier, en mörkblå häll där läkning kan påbörjas och vi 
tar kontakt med ett grönt klot vars medvetande man kan nå och därmed få svar på funderingar man bär på.

Vi, Åsa och Ann, "ser" energier, men på helt olika sätt. Vi har kartlagt, många medeltidskyrkors och kraftplatsers  
olika energifenomen, under många år. Vi visar och berättar hur vi uppfattar energier på kraftplatser, och hur dessa 
påverkar oss, för egen läkning. 
Du får veta vart du kan hitta olika kraftplatser. Vi berättar om våra insikter  och vad vi ser tex om kraftplatsernas 
olika energier. Åsa ser hur de läker kroppens olika energisystem. Ann ser kraftplatsen olika energifenomen. 
Vi får ofta bilder av hur platserna använts i svunnen tid. De platser vi ska besöka, har varit viktiga och väl besökta 
under flera tusen år.
Du får också "känna på" energierna, genom meditation, ibland med trumman.

Vi har många fantastiska kraftplatser runt Stockholm, speciellt i Arlandatrakten. 
.Du kan själv återkomma till dessa platser vid senare tillfälle och fortsätta ditt helande

Anmälan görs till Eva Svensson på jc@vingar  -  pris: 300:-
Klä dig efter väder, ta med egen matsäck, den intar vi under bar himmel.
Du får mer information om vart vi träffas och ev samåkning, när du anmält dig.

Välkommen!

Vidbo kyrkaLunda kyrka
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