
Utykt till Hammarby kyrka och källa i Upplands Väsby
Söndag den 13 september 2020 kl 10.30-16.00

Välkommen på en dagsutykt med Åsa Persson & Ann Henemo i Jordstrålningscentrums regi. 
Vårt intresse för den förkristna kulturens kunskaper om energier i jordens yta, i vattnet i källorna 
och de energikanaler som binder samman jordens och atmosfärens krafter, gör att vi återigen 
besöker Upplands Väsby och Hammarby kyrka där källan i närheten ständigt strömmar. Här 
känner vi in de feminina krafterna som nns i både källan, kyrkan och högen i kanten av 
kyrkogården. Denna kultplats har använts i minst 2500 år, troligtvis längre.

Vi startar dagen nere vid källan och på vägen dit mäter vi om vi med pekarna kan känna källans 
energier på avstånd. Vi uppehåller oss en längre stund vid källan där vi berättar om källor i allmän-
het, vad vi har upplevt vid källor och hur vi tror att man använde energin i dem under förkristen tid. 
Vi ser och upplever att användandet av källenergier skede i förebyggande, balanserande och 
helande syfte. Vi tar in gudinneenergin, lägger beskydd och tar in den kraft hon förmedlar till oss. 
Trumman leder oss in i meditation och fördjupad närvaro. 

Vid kyrkan nns den röda energin som strömmar och tydligt känns vid kyrkans port. Har vi tur 
kanske vi får komma in i den vackra kyrkan. 
Här kontaktar vi völvorna som fortfarande visar oss vägen i sina för länge sedan bortglömda 
ceremonier. Kan vi få delta i deras ritual och vad de hade för syfte med den?  Riktigt vad det innebär 
vet vi inte på förhand, men det ska bli spännande att få uppleva och ta del av allas individuella upp-
levelser under ceremonin. 
Högen som ligger placerad på kyrkogårdens ytterkant är fylld av en ljust violett energi. Den energin 
känner vi in med hjälp av pekarna och tar in den under en stunds meditation. 
Ute på fältet nns ett extra stort energibeskydd (en cirkel med ett kors i med många olika färger -
energier). Vi känner in energin och låter pekarna berätta hur den sprider sig mot och över oss. 
När vi är många som samarbetar på energinivå når vi längre! 
Vi äter vår egen medhavda lunch ute i det fria eller i den gamla prästbostaden. 

Samling på parkeringen vid kyrkan för gemensam promenad till källan. 
Klockan 10.30 – 16.00 
Medtag lunch och kläder efter väder.  Ev. stol att sitta på vid källan
Ta med pekare, om du har. Går att köpa, om du är intresserad.  
Kostnad: 400 kr 
Max 20 deltagare 
Anmälan görs till: jordstralningsc@gmail.com
Buss går från Upplands Väsby station till Hammarby kyrka, den tar 12 minuter. 
Buss 568 avgår 10.19 från Upplands Väsby station, och är vid kyrkan 10.31. 
Det är 100 m från bussen till samlingsplatsen på parkeringen.

Välkommen
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