
 

Vi har många fantastiska kraftplatser runt Stockholm, speciellt i Arlandatrakten.
Det var länge sen vi fick göra gemensamma utflykter till kraftplatser, men nu är det dags.
Vi åker till trakterna av Märsta där vi besöker tre olika kyrkor. Vi är många som har en stor 
dragning till medeltidskyrkor. Varför då?? Många av kyrkorna byggdes på gamla kraftplatser.
Här får vi en god blandning av historia och energier. Platserna berättar gärna, hur de 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, mäta energier och förstärka upplevelsen genom meditation.

Vid Lunda kyrka finns två olika kraftfulla energier, en klipphäll med mörkt blå energi, som är starkt läkande. 
En av mina absoluta favorit platser. Jag besöker den så ofta jag kan. Inne i kyrkan finns ett grönt energiklot. 
Vi ska lyssna på medvetandet som finns i klotet. Det förespråkar sång och glädje. Vi kanske kan få en del 
inspiration. 

Vid Vidbo kyrka finns en vit energikanal, energin balanserar kroppshalvorna. 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 avslutar dagen med ett besök på Skeppstuna kyrka. Kyrkan har varit stängd i många år för reparation, 
så det ska bli spännande att äntligen på besöka kyrkan igen. Kyrkan har varit viktig mötesplats i svunnen tid. 

Jag har kartlagt, många medeltidskyrkors och kraftplatsers olika energifenomen, under många år.
ibland med mina vänner. Ni får ta del av hur vi uppfattar energier på kraftplatser, och hur dessa påverkar oss. 
Hur har de använts för egen läkning, cermonier eller kontakt med det högsta medvetandet? Du kan själv 
återkomma till dessa platser vid senare tillfälle och fortsätta ditt helande. Du får veta vart du bla kan hitta för 
olika energier på kraftplatser. Vi berättar om våra insikter och vad vi ser tex om kraftplatsernas olika energier. 
Alla tre kyrkorna ligger självklart på leylinjer. Vi ska självklart utveckla detta.

Anmälan görs till Ann Henemo - ann.henemo@ gmail.com
Vid anmälan, lämna namn, mailadress och telefonnummer, tack!   
pris:  300/400 kr

Klä dig efter väder, ta med egen matsäck, den intar vi troligtvis under bar himmel, det beror på väder.

Du får mer information om mötesplats, och ev samåkning, när du anmält dig.  
Tyvärr har SL:s bussarna ingen lämplig trafik, att räkna med. 
Åker du bil och kan ta med några medpassagerare, är det till stor hjälp. 
Försök att samåka. Meddela om du behöver skjuts eller om du har plats i din bil
Bistå gärna med en slant till bensin, till chauffören om du är medpassagerare, tack.

 

Välkommen till en dagsutflykt till tre olika medeltidskyrkor i Märsta pastorat.
Vidbo kyrka, Skeppstuna kyrka och Lunda kyrka.

Lördagen den 30 juli 2022  -  Klockan 10.30 - 15.30

Vi har många fantastiska kraftplatser runt Stockholm, speciellt i Arlandatrakten.
Det var länge sen vi fick göra gemensamma utflykter till kraftplatser, men nu är det dags.
Vi åker till trakterna av Märsta där vi besöker tre olika kyrkor. Vi är många som har en stor 
dragning till medeltidskyrkor. Varför då?? Många av kyrkorna byggdes på gamla kraftplatser.
Här får vi en god blandning av historia och energier.
Platserna berättar gärna, hur de 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, mäta energier och förstärka upplevelsen genom meditation.

Vid Lunda kyrka finns två olika kraftfulla energier, en klipphäll med mörkt blå energi, som är starkt läkande. 
En av mina absoluta favorit platser. Jag besöker den så ofta jag kan.
Inne i kyrkan finns ett grönt energiklot. Vi ska lyssna på medvetandet som finns i klotet.
Det förespråkar sång och glädje. Vi kanske kan få en del inspiration. 

Vid Vidbo kyrka finns en vit energikanal, energin balanserar kroppshalvorna. 
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 avslutar dagen med ett besök på Skeppstuna kyrka. Kyrkan har varit stängd i många år för 
reparation, så det ska bli spännande att äntligen på besöka kyrkan igen. Kyrkan har varit 
viktig mötesplats i svunnen tid. 

Jag har kartlagt, många medeltidskyrkors och kraftplatsers olika energifenomen, under många år.
ibland med mina vänner.
Ni får ta del av hur vi uppfattar energier på kraftplatser, och hur dessa påverkar oss. Hur har de använts för 
egen läkning? Du kan själv återkomma till dessa platser vid senare tillfälle och fortsätta ditt helande. Du får 
veta vart du bla kan hitta för olika energier på kraftplatser. Vi berättar om våra insikter och vad vi ser tex om 
kraftplatsernas olika energier. Alla tre kyrkorna ligger självklart på leylinjer. Vi ska självklart utveckla detta.

Anmälan görs till Ann Henemo - ann.henemo@ gmail.com 
Vid anmälan, lämna namn, mailadress och telefonnummer, tack! 
pris:  300/400 kr

Klä dig efter väder, ta med egen matsäck, den intar vi troligtvis under bar himmel, det beror på väder.

Du får mer information om mötesplats, och ev samåkning, när du anmält dig.  
Tyvärr har SL:s bussarna ingen lämplig trafik, att räkna med. 
Åker du bil och kan ta med några medpassagerare, är det till stor hjälp. 
Försök att samåka. Meddela om du behöver skjuts eller om du har plats i din bil
Bistå gärna med en slant till bensin, till chauffören om du är medpassagerare.
Det ska bli fantastiskt roligt att se er alla igen

Somriga hälsningar 
Ann Henemo
0705 88 55 80
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