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Kraftplatsutykt - korsande Mary och en Michel leylinje vid Vetlanda kyrka
med Ann Henemo & Åsa Persson - fredagen den 31 maj kl 13.30.
Välkomna till en extra intressant utykt. Vid Vetlanda medeltidskyrka korsas en Mary och en Michel leylinje,
det är ett unikt tillfälle att tillsammans få ta del av energierna och få större kunskaper om detta. Michel-linjen
kommer via Kinna på väg till Blå Jungfrun. Mary-linjen kommer via Nydala kloster och går norrut, vi besökte
Nydala kyrka och klosterruin på konventet i Vrigstad. Vi ska även titta, mäta och känna in energierna i kyrkan i
Vetlanda (1100 tal). Kyrkan står placerad på en vit energikanal ca 2,5 m i diameter, den växlar i energiriktning.
Vi besöker även Myresjö Gamla kyrka (1100 tal) som ligger i Mary-linjen, den har en ljust violett energikanal
Ovanför kyrkan svävar två ljust gröna klot, som med varsin smal kanal fäster under kyrkans golv.
Hur påverkar dessa energier oss människor? Varför är kyrkorna placerad just här? Hur har platserna använts?
Det är många frågor vi ställer oss när vi ser dessa fantastiska energier.
Ann och Åsa ser energier, på olika sätt, vi berättar vad vi "ser", och vi gör även gemensamma mätningar.
Åsa ser och berättar hur energierna påverkar olika energisystem i kroppen.
Ett tips om ni själva vill titta vidare på intressanta platser i Vetlandatrakten.
Det ligger ett ertal intressanta medeltidskyrkor i Mary och Michellinjen, här ligger även gravfältet i Byestad.
Det är vår förhoppning att era ska kunna besöka kyrkorna och tack vare kunskapen om att energin nns där,
för att kunna ta del av den och låta sig helas av kraften i den.
Hylletofta kyrka – vit energikanal ca.1,5 i diameter
Gamla Hjälmesryds kyrka – 3 stycken horisontellt liggande energier- ljust violett, grön och orangeenergi.
Norra Ljunga kyrka – ljusblå energikanal ca 3 meter i diameter.
Hjärtlanda kyrka – grön energikanal ca .2 meter bred, längs golvet, horisontellt genom hela kyrkan.
Ovanför den i samma ledd en röd energikanal, ovanför den en gul energikanal.
Vallsjö Gamla kyrka – röd energi i hela kyrkan.
Lannaskede g:a kyrka – fyra energier kommer ner i samma kanal med svart, röd, ljusblå och gul energi.
Nävelsjö kyrka – vit stor energikanal, ca 8-10 m i diameter. här ruvar troligen en orange/gul drake.
Näsby kyrka – i främre delen av kyrkan, från höger till vänster, framför kyrkbänkarna, är sex energikanaler ca
15 cm i diameterplacerade, med ca 70 cm mellanrum. När man står vid kyrkans ingång är de placerade från
höger till vänster - gul, röd, ljusblå, grön, svart, ljust violett.
Byestads gravfält ligger öster om Vetlanda och är Smålands största gravfält. Det dateras till yngre järnåldern.
Gravfältet består av 326 synliga gravar men de har ursprungligen varit er. Idag består gravfältet av 144 gravhögar, 172 runda stensättningar, 6 klumpstenar, 6 treuddar och en mycket ovanlig sexuddig anläggning.
Sexudden är 38 meter i diameter och har omkring 15 meter långa uddar. I mittpartiet är den 1,6 meter hög.

