
Anns och Åsas intuitiva upplevelse 

Vi startar dagen med en rundtur, guidad av Bengt Wadensjö, docent i kyrkohistoria. 

Välsignelse av Bengt.
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Inne i domkyrkan går du mittgången fram - detta är en processionsväg ( den börjar 130 m 
väster om kyrkan)- och här välkomnar oss olika cermonifält, de är ca 3 m breda. När du
lämnar ett cermonifält, går du in i nästa. Känn skiftningarna. Gå i tystnad. Gå i tacksamhet 
och kärlek. Känn hur den känslan blir starkare och starkare. När vi rör oss sakta framåt, 
renas och rensas kroppens energisystem.

Framme vid den stora öppna ytan i mitten av kyrkan finns en vit energikanal ca 10 m i 
diameter. Den vita energin aktiverar vårt akupunktursystem som blir upphettat och en röd 
färgfrekvens går in i det. Vi kan känna både yrsel och illamående men det går över. Platsen 
är markerad med en stor kvadratisk golvsten. Här tittar en stor gulfärgad energidrake upp. 
Den kan vara mycket restriktiv, allvarlig och seriös, men också kärleksfull. Den sträcker sig 
flera meter upp över golvet och spanar på alla som kommer in i domkyrkan. Det är inte alla 
som får ta del av dess energi. Den fnyser sin bruna rök och ger bara till den som verkligen 
behöver. Har du tur, kan den sträcka fram sin stora mule och mjukt puffa på dig. Den gula 
draken stärker vår kärlek till oss själva, en förutsättning för att kunna älska någon och känna 
kärlek till vår nästa. Den ger oss näring att känna tillit, ta ansvar och ha omsorg om oss själva 
och andra. Med energi från den ökar vårt självförtroende och självkänsla. 

Längre fram i kyrkan finns en stjärna/sol inlagd i golvstenarna, vid dopfunten. I den inre cirkelns 
mitt finns en triangel av sten i annan färg och det går breda strålar ut i alla riktningar. Här brinner 
en helig eld av vit transparant energi. De transparant vita lågorna sträcker sig cirka 1,30 m uppåt. 
Står du i den energin eller strax bredvid blir ditt akupunktursystems energier mörkt violetta. 
En neutralisering sker, vår kropps elektricitet, svaga volt, laddar om sig och vi blir stabiliserade.

Framme vid högaltaret - stanna upp - innan du går åt vänster, gå tre varv runt högaltaret 
återfår akupunktursystemet sin grundfrekvens och färg, som är gul och vi är balanserade.
Kyrkan ligger i ett sexkantsfönster samt har en skyddande transparant kupol, med en rosa 
och gul aura.
Vi går ut i tystnad och träffas i Katedralcafeét.

Energier i Trefaldighetskyrkan
Längst fram i kyrkan framför de två trappstegen upp till altaret finns en klart ljus-mellan-blå 
energikanal och den är ca 90 cm bred i diameter. Den sprider sitt milda kärleksfulla ljus i 
hela kyrkan och när du ställer dig i kanalen får själens energisystem en rening och påfyllnad 
av ljusblå energi. De energiområden i och utanför kroppen (chakror) som berättar om alla
dina förmågor och egenskaper börjar vibrera. Den strålning som lyser i kanalen, ger dig 
mer kraft och livsmod. Ett välbefinnande sprider sig i hela kroppen.

Nu finns möjligheten att blir välsignad av Bengt Wadensjö, det är helt frivilligt, men det är 
speciellt att bli välsingnad just här, stående i den ljusblå energikanalen. Bengt har gåvan att välsigna.
En välsignelse innebär att den du blir välsignad av är i kontakt med energifält som vi har inom 
och utanför våra kroppar. En välsignelse kan inte alla ge, med signande resultat, men när det 
sker ökar vårt välbefinnande. Färgen/energin som går in i energisystemen är vit till färgen 
(alla färger på en gång). Det som händer med energisystemen är att flera av våra energisystem 
blir renade och rensade och vi går stärkta därifrån.

Vi avslutar dagen i Katedralcafeét, vad har du upplevt? Vi delar våra tankar och erfarenheter

              Bengt Wadensjö & Ann Henemo & Åsa Persson

Uppsala heliga trefaldighetskyrka
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1 Processionsväg
2 Cermonifält ca 3 m breda
3 Vit energi vid södra porten
4 Heliga vit eldsflammor
5 Högaltaret
6 Sexkantsfönster
7 Kupol av skyddande energi 
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