
Ytterjärna med JiS 2017-10-15

Sannanställning om vad som olika, ej namngivna deltagare "upplevde" under utflykt till
Ytterjärna kyrka. Med uppleva så inkluderas såväl fysiska som icke-fysiska sinnen och
förmågor som kan vara innre seende, hörande, kännande etc.

En vacker plats där flera tidsperioder på platsen går in i varandra likt en ringlande orm.
Energiminnen av en cermoniplats för Tor vid parkeringen vilken bevakas av sex väktare i
en ring. Frej och Freja tillbads vid platen för kyrkotornet där flera under dagen upplever
starkan energier. Utanför toaletten upplevs det varit en cermoniplats för månens ära, kan
därav finnas ett flertal runda stenar på platsen (ex i kyrkomuren) som är kopplade till
månen. 
Besökare har ofta kommit med båt till platsen då vattenlinjen låg högre.
Vi möts av ett stort träd med tre stora klykor som står mitt på ett currykors.
-Fyra leylliner möts på platsen, två sju resp två tolvchakralinjer. Energierna som gör en
helig plats finns men i begränsad lätt form. I mitten av dessa finns en infraröd energi som
hämmar hela platsen. Den infraröda energin upplevs vara väldigt stark.

1.Bovisvärden ute vid ankomsten kl 10.25 6000-7500. Efter lunch 9100. 
2.Efter vår ceremoni vid kyrkan: 8500. (max under ceremonin var 55000) 
3.Inne i kyrkan före gudstjänsten 6700, efter 23000 och max var 94000

Det finns en sten rakt norr om kyrkan på ett dubbelkors medest vattenåder. Med
utgångspunkt från denna plats finns det en bubbla/membran runt hela platsen. Platsen
hålls av en kvinnlig väktare/ (vulva) vilken riktas mot Frej/Frejaplatsen, dess form kan
liknas vid ett St.Georgekors. Från stenen går det dessutom ut åtta kommunikations linjer
åt olika håll.
-Kommunikationslinjer, en mot Överjärna kyrka, en lite mot nordnordväst, en not
nordnordost, en mot öst och en mot söder.
Något lockade bakom kyrkan, mot vattnet. Ingående leylinjer upplevdes skadade.
Det har varit en offerplats på kyrkbacken. Har också varit strider på platsen med många
döda. För 2200 år sedan var det blodsoffer. Det har varit en plats med konflikt i förkristen
tid som bildat ett trauma som bollats fram och tillbaka, denna har bla förstärkts genom att
Sparresläkten kommit in i bilden.
Var det kanske detta som gjorde att många av oss kunde känna in en infraröd energi som
kraftigt påverkade de tre komponenteran i den "heliga energin".
Några av oss deltar på dagens gudstjänst med blandade känslor, några mår illa inne i
kyrkan som är starkt påverkad av Sparresläktens närvaro. "Det var liksom olika zoner
inne i kyrkan". "Upplevdes som en kanp i den pågående gudstjänsten mot energier från
”Sparrehörnan”. Inne i kyrkan vid dörren längst framme till vänster fanns ett spöke av en
präst som levde vid mitten av 1300-talet. Han gillade inte att vi var där och mätte. Prästen
stod mestadels i mitten av ett St:Georgekors och kontrollerade att man höll cermonin på
rätt sätt. St:Georgekorset upplevdes också vara skadat.

Till höger om koret just där ca: tre st. Valvbågar möts och landar på en sten ca: 2 m över
golv. Stenen hänger liksom ut från väggen och det känns som att en pelare försvunnit
under den. Så är det dock inte antagligen fallet eftersom till vänster är stenen där
valvbågarna landar väl inplacerad i omkringliggande mur som i övriga kyrkan. Noterade
denna detalj och upplevde att den bidrog till ett oharmoniskt tillstånd i byggnaden.  



En annan sak är Sparrefamiljens gravkapell som också fläker" upp kyrkans långskepp
med sin närvaro. Man förstår att historien påverkar men det känns att den hänsynen
orsakar att kyrkan inte fungerar som ett andligt rum. Med en hel södervägg med små
öppningar så skulle långskeppet bli fokuserat och den livmoder" som Bengt Wadensjö
talat om. En livmoder/ famn för allas vårt andliga liv.

Även om kyrkan har tunga energier så finns det enastående målningar inne i kyrkan. 
Vi har dagen till ära en ”präst som kan välsigna.” Det som händer när man välsignar är att
man skickar vit energi till alla, så att allas chakrorna blir vita, man får in ljus, det blir en
utrensning. Under cermonin så kom det fram energier som den ljust violetta, den gröna
och den guldgula energin, dvs alla färger som skall vara i ett heligt rum. Trotts att platsen
är kraftigt nedstängd så påverkas våra kroppsliga energisystem fullt ut av platsen.

Noterat av Thord: att ceremonifältet från högmässan 6860Hz hade kl 20:15 nått närheten
av Vallentuna. Kan ju vara intressant för prästen att veta att en bra mässa påverkar (om än
inte så starkt) många fler än de som kommer till kyrkan.
Ceremonifältet från "vår" ceremoni hade samma tid nått Södertälje centrum. 

Efter gudstjänsten samlas vi i en ring utanför kyrkan och håller en cermoni. Ann
berättar om den kvinnliga energin som kommer in i mitten av cirkeln, denna tackar och
kallar oss bröder och systrar, säger att vi är alltid välkommna åter. Väktarna runt omring
oss sträcker upp sina händer och bildar en spiralliknande rörelse runt omkring oss som tar
med de energier som skall lämna platsen. Så avslutar den kvinnliga energin när platsen
har öppnats upp med att säga, ni får tusenfallt åter, lev i kärlek och öppna ert hjärta. 
Åsa berättar att när platsen renas så träder en ljus blå energi in så att cylindern i kyrkan
blir till hälften mörkt blå och till hälften ljust blå. Energin är på så sätt tvådelad men ändå
hel. Cylindern upplevs vara sex meter i diameter.

Jag besökte platsen en vecka senare och kunde då utanför kyrkan inte känna av den blå
cylindern. Vore intressant med en uppföljning från insidan.
Thord bifogar karta för kommunikationslinjer och treudden vid vägkorsning till
Gerstaberg. 
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