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Historie 
 
Mange besø-
ger Glastonbu-
ry hvert år og 
drikker af kil-
derne. Speci-
elt fra den Rø-
de og den Hvi-
de Kilde. 
Mange legen-
der knytter sig 
til dette speci-
elle vand der 
siges at inde-
holde aspekter 
helt tilbage fra 
Jesus tid. 
Den sagnomspundne by Glastonbury 
er også besmykket med historier om 
Kong Arthur og hvert år afholdes en 
stor Gudindekonference i byen. 
Gudinderne har gennem tiden plejet 
og beskyttet de hellige steder og de-
res energier, og nutiden kan nu mø-
de fortiden og sætte af til: ”Den ny 
Tid”. 
Energien er 
meget knyttet 
til hjertet,   og 
mange længes 
tilbage til byen 
og kilderne . 
Har man først 
drukket af det-
te vand, læn-
ges man efter 
at drikke det 
igen. 

Chalice Well 

Kilde Krystallen 
 
- er primært kodet med 
energien fra The White 
Spring i Glastonbury i 
England.  
En energi, der er husket 
og elsket gennem tiden 
og beskyttet helt frem 
til vor tid. 
Der springer 3 kilder i 
Glastonbury. 
Den røde kilde: ”Chalice 
Well”, den hvide: ”White 

spring” og ”Den blå Kilde”. Der knytter 
sig store Gudindeenergier til kilderne 
og den Hvide og den Røde kilde sprin-
ger ganske få meter fra hinanden, men 
har ikke samme udspring. 
Denne krystal har ligger i vandet fra 
Den hvide kilde for at kopiere energien, 
inden den kodes færdig.  
Jeg har Lady of Avelon som primært 
hjælper, når jeg arbejder med at lave 
disse Kilde Krystaller. Hun er en fanta-
stisk energi at arbejde sammen med. 
Hver enkel krystal bliver unikt i samar-
bejde med hende. 
Læg krystallen i din vandkaraffel og 
den vil vitalisere dit drikkevand på få 
minutter.  
Lad gerne krystallen blive i karaflen 
permanent. Det styrker kun energien i 
vandet hvis den ligger der længe. 
Vandet bliver blødt, smager bedre og 
virker rensende i kroppen. 
Kildevand fra hjertets kilder er: 

Blødt, stærkt og vitalt 
 

 

Energiarbejde 
 
Jeg har i mange år arbejdet med hea-
ling og energiarbejde. 
Healing til mennesker og ikke mindst 
til dyr samt energiarbejde til Jorden. 
I forbindelse med en rejse til England, 
bl.a. for at lave et energiarbejde i 
Glastonbury, stiftede jeg bekendtskab 
med Chalice Well og  virkningen af 
vandet fra Kilden. 
Det havde en god virkning på mig: Høj 
i energien og dyb i hjertet. 
Energien var balanceret og vedkom-
mende på sin helt egen måde. 
Jeg følte mig vitaliseret, berørt og 
glad. Senere kom ideen med at kode 
krystaller, så jeg kunne bevare energi-
en og desuden glæde 
andre med den. 

Jeg guides til at 
lave disse kry-
staller, som 
fremstilles over 
en længere pe-
riode, hvor de 
bl.a. ligger i kil-
devand fra Den 
hvide Kilde i 
Glastonbury.  

White Spring 

Lady of Avelon 


