
Juni  1999 -      Svenska slagruteförbundet -     ÅRGÅNG 18     NR. 14 

REDAKTIONEN

ANSVARIG UTGIVARE
Sven Lind

Maltvägen 9
663 41  Hammarö
Tel. 054-52 43 56

REDAKTÖR
Henrik Söderlund
Norrlandsgatan 30

752 29  Uppsala
Tel. 018-50 23 23
Fax. 018-15 14 51

E-mail:
henrik.soderlund

@swipnet.se

I DETTA NUMMER:

RIKTLINJER OCH MÅL 2
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 3
6-PUNKTSSYSTEM DEL 2 4
ALTERNATIV FORSKNING OM FIBROMYALGI MM. 5
REDS HÖRNA 5
TILLFÄLLIGT FÖRSVINNANDE AV JORDENERGILINJER 6
SSF:S HÖSTMÖTEN 1999 6
TILLFÄLLIGT FÖRÄNDRAD CURRYFREKVENS 7
BEVATTNINGSANLÄGGNING I PERU 7
NOLLPUNKTSFÄLTET - UNIVERSUMS INTERNET? 8-13
SKADLIG STRÅLNING 13
DIVERSE BOKTIPS 14-15
ORDLISTAN 16

SVENSKA

SLAGRUTEFÖRBUN-

DET

EMAIL:

slagruta@hotmail.com

HEMSIDA:

http://home.swipnet.se/



Sid 2

SLAGRUTANSLAGRUTAN

S T Y R E L S E N

ORDFÖRANDE SEKRETERARE LEDAMOT
Sven Lind Siv Andersson Olle Vesterberg
Maltvägen 9 Tunnlandsvägen 58 Jönköpingsvägen 108
663 41  Hammarö 178 37  Ekerö 331 34  Värnamo
Tel. 054-52 43 56 Tel. 060-565172 Tel. 0370-462 69
sven.t.lind@telia.com olle.vesterberg@telia.com

VICE ORDFÖRANDE LEDAMOT SUPPLEANT
Henrik Hammargren Arne Groth Ann-Britt Fransson
Stenbergsvägen 2C Ekhamra Hjorttackegatan 6
752 41  Uppsala 680 50 Ekshärdad 211 33  Malmö
Tel. 018-53 14 47 Tel. 0563-302 02 Tel. 040-78 259

ylva.cronstedt@hagfors.mail.telia.com

SUPPLEANT LEDAMOT KASSÖR
Rolf Heinemann Henrik Söderlund Vakant
Första Tvärgatan 21 Norrlandsgatan 30
702 31  Örebro 752 29  Uppsala
Tel. 019-24 07 96 Tel. 018-50 23 23

henrik.soderlund@swipnet.se

För anmälan och medlemsinbetaln: 140 kr/år. Medlem utan tidn: 100 kr/år.
Medlemsmatrikel: 25 kr. Svenska Slagruteförbundets postgironr. 47 28 95 - 2 

Rosa Bååth Ylva Cronstedt Henrik Hammargren
Östra Hälltorp Ekhamra Stenbergsvägen 2 C
640 25 Julita 1680 50 Ekshärad 752 41 Uppsala

EGONS FONDFÖRVALTARE

“Har någon kollat på kungasidan av 10-kronan?
Pendeln roterar motsols. Men lägger man över sagda
krona på några vanliga en- eller femkronor så roterar
pendeln snabbare! Myntet innehåller zink. . . . m e n
v a r f ö r  e n d a s t  p å  e n a  s i d a n ? ”

Bertil Sjödin



Sid 3

SLAGRUTANSLAGRUTAN

Hej alla slagrutevänner!
Vårt årsm öte, som se d-
vanligt var förlagt till

Kri sti-Himmelsfärdshelgen, hölls
denna gång i Ljungskile på väs t-
kusten.
Mötet var välplanerat och
fullt med trevliga inslag både inom-
hus och utomhus. Det märktes tyd-
ligt att arrangörerna var duktiga
planerare och hade vana och käns-
la för att ordna ett trivsamt och lä-
rorikt möte. Till och med väder-
makterna var ganska samarbetsvil-
liga, så vi fick regn under inomhus-
aktiviteterna och vackert utomhus-
väder vid några exkursioner. Stort 
tack till arrangörerna!
Vid själva årsmötesförhandlingar-
na kunde vi enas om det förslag till 
nya stadgar, som den vid förra års-
mötet tillsatta stadgekommittén
hade arbetat fram. Förslaget hade 
före årsmötet varit ute på en or-
dentlig remissrunda bland med-
lemmarna, varför vi endast fick
några få och små ändringar att ta 
ställning till. Visserligen måste det 
nya stadgeförslaget godkännas un-
der två på varandra följande års-
möten för att vara godkända, men 
det synes inte föreligga några mot-
stridiga tankar om dess ordalydelse, 
varför vi i praktiken kan börja ar-
beta efter dem redan nu. De nya 
stadgarna kommer att distribueras 
till samtliga medlemmar. Stort
tack till stadgekommittén för ett
väl genomfört arbete! Till mötet
kom en grupp norska SSF-
medlemmar, som berättade att
man i Norge alldeles nyligen hade 
startat den norska motsvarigheten
till SSF i och med bildandet av
Norsk Kvistgänger Förening.
 Vi i SSF har under många år haft 
glädjen av att ha några norska del-
tagare vid våra årsmöten, och vi
kan nu hoppas på att att vi i vår 
tur kommer att få tillfälle att besö

ka norska möten. Jag tror att man 
ser lite annorlunda på ämnesområ-
det SLAGRUTA i Norge, och ett 
möte som sker över gränsen kan 
bli intressant och innehållsrikt. I
ett fortsatt nordiskt samarbete ligg-
er det också nära till hands att kon-
takta den danska Slagruteförening-
en. Jag ser fram emot att det kan 
ordnas ett Skåne-möte till somma-
ren där vi bland mycket annat in-
tressant kan passa på att knyta kon-
takter med kollegorna över sundet. 
Vi har under flera år, dock inte i 
år, haft danska SSF-medlemmar på 
våra årsmöten. Vi hoppas att dessa 
kontakter kommer att återupptas. 
Nu är årstiden inbjudande till di-
verse utomhusliga slagruteövning-
ar. Bland annat kan man då passa 
på att kolla sanningshalten i det
gamla påståendet att myrstackar
alltid byggs i positiva Curry-kors.
Är det möjligen så att när man
skall kolla om det är en Curry-linje
som går till myrstacken - vilket
man har fått höra länge - så kan 
man istället råka “få tag på” kraft-
linjer som myrorna själva skapar? 
År det så att dessa myrlinjer lätt 
kan förväxlas med Curry? Man kan 
också tänka sig att följa linjerna
lite längre bort och se vart de tar 
vägen. Ett annat ämnesområde
som blivit aktuellt genom några
medlemmars stora kunnande är
kraftlinjer kring hällristningar.
Träffar ni på häll- ristningar nu un-
der sommaren, passa då på att
mäta om det finns kända jordstrå-
leenergier i området. Finns det nå-
got samband mellan placeringen
av diverse figurer och olika jord-
strålelinjer? Det vore intressant att 
få detta kartlagt, så att vi kunde få 
bekräftelse på att hällristarna kän-
de till de av oss kända jordstråle-
energierna, och kanske många
fler. Skriv till SLAGRUTAN och 

berätta om era erfarenheter!

Några entusiastiska medlemmar
lägger ner ett stort oavlönat arbete 
på studiet av jordstråleenergier.
Resultaten av dessa arbeten har vi 
alla glädje av, men arbetstakten
hämmas av bristen på pengar. Jag 
vill uppmana alla som har genom-
fört eller planerar att genomföra 
allmänintressanta arbeten att söka 
ekonomiskt bidrag från den av SSF 
förvaltade Egons Fond. Fondförval-
tarna kommer från fall till fall att 
bevilja eller avslå begäran. Sök
hellre en gång för mycket än en 
gång för lite! Hur du når fondför-
valtarna finns angivet på annan
plats i denna tidning.
SSF har en blygsam ekonomi, som 
baseras helt och hållet på
medlemsavgifter och frivilliga bi-
drag. Den person som har intresse
och råd att stödja forskning kring 
slagrutefenomenet och hithörande 
frågor kan göra detta genom att 
skicka in ett frivilligt bidrag till
SSF, stort eller litet, och märka ta-
longen med “Egons Fond”. För-
bundets postgironummer är 47 28 
95 - 2. I samband med detta tid-
ningsutskick kommer ni att få kal-
lelser till årets höstmöten. Boka in 
dessa tidigt så att ni inte står utan 
möjlighet att träffa andra slagrute-
gångare under lärorika former och 
med denna uppmaning önskar jag 
alla en spännande slagrutesommar!

Sven

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
av Sven Lind
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Ä
ven om nedanstående art i-
kel inte riktigt ligger i SSF:
s inriktning vill vi ändå til l-

möte sgå de UFO-intresserade
medlemmarna i vårt förbund. 
Så här kommer fortsättningen på 
artikeln från Slagrutan nr 10/98 .

......när är fönstren aktiverade?

Utmaning blev nu att undersöka 
när fönstren var aktiverade.
Fanns det något system? Det ver-
kade svårt att finna något sådant. 
Fritidsforskaren kan ju bara un-
dersöka en plats då och då under 
sin fritid. Det räckte inte för att 
de skulle hitta något system,  som 
förklarade tiderna för aktivering. 
Efter många timmars och mils
springande kom de på att fråga 
Channie om hon inte kunde skaf-
fa en tidtabell när de olika fönst-
ren var aktiverade. Det skulle un-
derlätta mycket om de visste när
de skulle vara “på plats“. Så små-
ningom blev de så vana vid 6-
punktssystemen att de med bara 
kroppen kände om ett fönster var 
aktiverat eller inte. När ett föns-
ter är aktiverat är det lättare att
se diverse annars osynliga naturvä-
sen och UFOn. En person som 
står inne i ett aktiverat fönster
kan se ett helt förlopp av UFO-
landning medan en person utan-
för kanske inte märker något alls.

Tidtabellen

De fick den önskade tidtabellen 
av Channie. Då blev det mycket 
spännande att åka och kontrolle-
ra så många tider som möjligt, att 
vara på plats i god tid och mäta 
med och utan instrument för att 
kunna verifiera vad som hände
när fönstren aktiverades. Dels
skulle ju den elektriska fältstyr-
kemetern ge utslag, sedan skulle
de med sina slagrutor mäta aktive-

ringen och storleksförändringen
av fönstret. Vi fick se lite från en 
video om detta där bl a Britta
Deurell, som många av oss kän-
ner som Nätverkets stora entusi-
ast och eldsjäl, springer med
slagrutan över stock och sten för 
att försöka hinna med fönstrets
utvidgningstakt.  Det visade sig att 
tidtabellen stämde, till deras gläd-
je och förvåning. Samtidigt som
det underlättade Evas och Tonys
undersökningar var det  spännan-
de och överraskande att man fak-
tiskt kunde få tabeller över 6-
punkts systemens aktiveringstider.
Detta är väl ett ganska starkt be-
vis? Enligt Channie är det nöd-
vändigt för UFO-piloter att hålla 
reda på sådant för resornas skull. 
Färder mellan olik planeter går
snabbt och kräver lite energi.

Aktiveringsapparat

Vit-tids-tunnlar kan skapas tanke-
mässigt av t ex kunniga medier, 
vid nära-döden-upplevelser eller
av  UFO-varelser. Byggnadsmäs-
sigt kan liknande energier skapas 
av t ex kyrktorn och pyramider. 
En del av oss slagrutefolk klarar 
av att mentalt till viss del aktivera 
bl a 6-punktssystemen. Eva &
Tony  hade en följdbegäran till 
Channie efter att ha fått  karta 
och tidtabell: kunde de inte på nå-
got sätt kunna göra aktiveringen 
själv när man ville? Jodå, en dag 
fick de en ritning till en apparat 
med vilken de kunde aktivera sy-
stemen själva. Egentligen var ap-
paraten = antennen avsedd för att 
underlätta kommunikation med
andra dimensioner, en sorts
“portabelt 6-punktssystem“. Tony 
& Eva
upptäckte att den även kunde ak-
tivera 6-punktssystemen. Vid lör-
dagseftermiddagens praktiska öv-
ningar i Hågelbyparken fick vi till-
fälle att vara med och se och kän-

na på ett fönster, som aktiverades 
med hjälp av apparaten. Vi fick 
springa ut i trädgården för att
kunna följa med kanterna när
fönstret vidgades.(Mikael Kvist är 
uppfinnaren bakom instrumentet 
och är vän till Tony).

Eva & Tony bjöd på ett mycket 
spännande föredrag på förmidda-
gen och fascinerande workshop
på eftermiddagen. Många hade
velat höra mycket mer även om 
det som inte handlade om slagru-
ta, men de får skaffa info enligt 
nedanstående.

Vill du veta mer?

Läs Eva Olssons och Tony Eck-
a r d t s  n y u t k o m n a  b o k :
“Närkontakt med UFO“. En do-
kumentär berättelse! UFO-gåtans
lösning? 6-punkts system och icke-
tidstunnlar - öppningar till andra 
världar och dimensioner? Bok:
TV-kontakt med andra sidan. Vi-
deo: Närkontakt med UFO. Vi-
deo: TV-kontakt med andra si-
dan.

Shekinah Media, Box 6028, 187 
06  TÄBY. Hemsida: Http://
www. algonet.se/~shekinah 
E-mail: Shekina@algonet.se.
Telefon & fax:  08 - 510 126 06.

Channie West har gett ut en bok på 
svenska: “En utomjordings dagbok“. 
Som alltid när det gäller svensk litte-
ratur med slagruteanknytning så har 
Eva Svensson ett  boklager. Tel & 
fax: 08-510 110 25.

6-PUNKTSSYSTEM. DEL 2.
av Per-Uno Fransson
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Efter att ha kunnat hjälpa ett 
antal människor från att bli 
i stort sett besvär sfria från

fibromyalgi, börj ade jag i septem-
ber 1997 undersöka möjli gheten
att starta en alternativ fors kning
om huruvida jordstrålning var
grund - orsaken till sjukdomen fib-
romyalgi, olika so rters muske lvärk
och kronisk trötthet. 
Efter kontakt med Professor Ro-
bert Ohlin, som forskade i ämnet 
fibromyalgi, fick jag kontakt med 
biträdande överläkaren Lars-
Gunnar Gunnarsson vid Neurokli-
niken Regionssjukhuset i Örebro. 
Han har särskilt ansvar för psykoso-
matik, värk och neurobiologiska
mekanismer bakom detta. Han har 
hjälpt mig med frågeformuläret
och utformningen av det försätts-
blad som medföljer. Han är också 
motagare av alla frågeformulär, vil-
ka förvaras som journalhandling.
Efter databearbetning sammanstäl-
les resultatet till en Svensk rapp-
ort .Doktor Gunnarsson tar i övrigt 

inget ansvar för forskningen, vilket 
framgår av försättsbladet.
Efter mycket arbete lyckades jag få 
25 st som önskade vara med. Det 
var inte lätt. Fibromyalgiavdelning-
en i Örebro och Karlskoga besluta-
de efter styrelsemöten att avstå från 
att medverka. Doktor Gunnarsson 
lottade ut 12 st till kontrollgrupp 
och 13 st till behandlingsgrupp.
Tyvärr hoppade 5 st av olika anled-
ningar av forskningen. Hos reste-
rande 8 st har jag använt Bertil Ny-
gårds Biosbrickor som genom sitt 
verksamma innehåll påverkar män-
niskans biofält och ökar kroppens 
immunförsvar samt motstår störfält 
med dess negativa strålning. Rätt
placerad i den drabbades bostad,
neutraliserar den all skadlig strål-
ning av typ jordstrålning. 
Efter 9 månader utvisar två stycken 
ingen förbättring. Övriga visar vari-
erande förbättring. En har blivit
helt återställd. Efter ytterligare 9
månader kommer ytterligare ett
nytt frågeformulär att utsändas. Jag 
är övertygad om att då minst 7 st 

skall utvisa en betydande förbätt-
ring. Av tidigare utfört arbete vet 
jag att för de flesta kommer det att 
ta 3– 4 år innan sjukdomen helt 
försvinner. Jag återkommer efter
ytterligare 9 månader med slutre-
sultatet.
Jag har kommit fram till att alla 
som lider av fibromyalgi har vid sin 
sängplats ett Hartmankors över
höftpartiet och en vattenåder som 
strömmar från fötterna mot huvu-
det. När det gäller muskelvärk och 
sömnproblem ingår förutom vat-
tenåder såväl Thorlinje som Hart-
manlinje och sprickzoner med fle-
ra.
Till forskningen använder jag 1000 
st fotostatkopior, 75 st kuvert och 
lika många frankeringar samt mel-
lan 100– 150 st telefonsamtal. Da-
tabearbetningen kommer att kosta 
10– 12.000 kronor.

Titta gärna på min hemsida
 http:hem2.passagen.se/grythem

...eller maila mig på
thorevera@mail.bip.net

ALTERNATIV FORSKNING OM FIBROMYALGI MM.
av Thore Rosén

Hej alla slagrutemänni-
skor!
Det här numret är, som 

ni märker, en “light-version” på
16 sidor men det hämtar vi hem 
till nästa nummer eller hur? Skriv, 
hör av Er! (Manusstopp
för artiklar: 20 aug.)

Nu har vi vår hemsida 
ute på nätet. Hör av Er 
med synpunkter och
åsikter om utförande

och innehåll. Adressen är: http://
home.swipnet. se/ssf-slagru- tan
och den kommer att uppdateras i 
samma takt som tidningen i fort-
sättning. Förbundet har dessutom

fått ny emailadress: slagru-
ta@hotmail.com där Ni kan 
nå styrelsen snabbt och en-
kelt.
Redaktionen når Ni fortfa-
rande på:

henrik.soderlund@swipnet.se

Till Er alla som inte kunde delta
på det mycket trevliga Ljungskile-
mötet vill jag bara säga: Spana in 
höstmötena!

/Red

REDS HÖRNA
av Henrik Söderlund
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Jag har mätt jordenergilinjer i 
Cornwall under några år nu, 
och särskit hållit ögonen på

de linjer som går genom min egen-
dom i Norra Cornwall.
Jag hade alltid föreställt mig att des-
sa linjer var permanenta inslag i
jordens konstruktion och troligen 
använda som navigeringshjälpme-
del för flyttfåglar och fiskar, och se-
dan många tusen år tillbaka troli-
gen använda av människor för pla-
cering av tempel, begravningsplat-
ser etc. I september 1993 och janu-
ari 1994 försvann linjerna i den
här delen av världen såvitt mig an-
belangar - linjer som jag tidigare
hade mätt upp på det mest överty-
gande sätt:: Michael linjen, Merlin-
linjen, alla de linjer som strålar
samman i Cadsonbury Hill och de 
linjer som passerar genom min
egendom. Min första reaktion var 
att det var något speciellt med mig 
som förorsakade detta försvinnan-
de, men min son som också är sla-
gruteman bekräftade mina upp-
täckter. Linjerna försvann från den 
14:e till den 17:e september 1993. 

Fram till den 13:e hade linjerna
uppmätts på olika platser med allt-
jämt ökande bredder. Under den-
na tid ägde följande händelser rum:

1. Ett fredsfördrag i mellersta Ös-
tern ( av somliga ansedd som cent-
rum för jordenergilinjer)
2. Höstdagjämning - århundradets 
högsta tidvatten med månbanan
mycket nära jorden.
3. 20 september: jordbävning i
South Oregon med en styrka av 5,4 
på Richterskalan.

Denna utsläckning av linjerna följ-
des av en mycket längre period i 
januari 1994, från den 11:e till den 
22:a Händelser som ägde rum un-
der denna period omfattar
1. nymåne.
2. 17 januari: en större jordbävning 
med en styrka av 6,6 på
Richterskalan inträffade i Kaliforni-
en och berörde en gammal
förkastningsspricka, som hade sovit 
länge, kanske flera millioner år.

3.  Jordbävning på Nya Zeeland
med 4,4 på Richterskalan

Med hänvisning till den kalifornis-
ka jordbävningen sa Dr Russ
Evans, seismolog, British Geologi-
cal Survey, Edinburgh : Gamla för-
kast- ningssprickor som inte har va-
rit aktiva i historisk tid kan nu
bli aktiva. Den 22 januari 1994
vaknade jag efter en något förvir-
rad dröm klockan 3 på morgonen 
med en klar övertygelse om att lin-
jerna hade återvänt, och när jag se-
nare kontrollerade i huset och i
markerna fann jag att de hade
återvänt med full styrka till norma-
la värden.
Jag skulle vara mycket intresserad 
av att få höra några synpunkter på 
tillfälligt försvinnande linjer, och
speciellt intressant vore det att
få synpunkter på hur jag lyckades ta 
emot det bestämda meddelandet
att linjerna hade återvänt kl 3 på 
morgonen.

TILLFÄLLIGT FÖRSVINNANDE AV JORDENERGILINJER
översatt av Sven Lind

(Ur Journal of the British Society of Dowsers. nr 262)

Under årsmötet i Ljungskile bilda-
des ett antal arbetsgrupper med
uppgift att arrangera höstmöten på 
skilda platser och med valfria pro-
gram. Här nedan följer en summe-
ring av hittills planerade möten, de-
ras plats, eventuella teman, arran-
görer samt tidpunkt. Utförligare in-
formation om mötenas innehåll,
tidpunkt, kostnader etc får samtliga 
medlemmar i separat utskick. 

Värmland - Karlskoga

Tema: Allmänna slagrutefenomen
Arrangör: Björn Vidinghoff 
Tidpunkt: 24 - 26 september

Västergötland - Falköping

Tema: Gånggrifter 
Arrangör: Britt-Marie Lundgren

Tidpunkt: 3 - 5 september

Skåne - Lund

Tema: Skeppssättningar
Arrangör: Tom Kronsjö

Tidpunkt: 19 - 23 juli

Sörmland

Tema: Kraftplatser
Arrangör: Dan Mattsson
Tidpunkt: 3 - 5 september

SSF:S HÖSTMÖTEN 1999
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Ett enkelt och användbart
sätt att klassificera olika
jordstrålningslinjer  är att

färgbestämma dem. De nna metod 
ger en grov uppfattning som i de 
flesta praktiska fall är fullt til lräck-
lig för att avgöra vad det är för typ 
av linje man har träffat på.
Vid färgbestämning kan man an-
vända sig av en färgskiva med olika 
färger inmålade. Man håller ena
handens fingrar på “rätt” färg, var-
vid man blir okänslig   för motsva-
rande jordstråletyp. T ex motsvaras 
Curry-linjer av röd färg, Hartmann-
linjer av orange, jordström av svart 
osv.
När man väl har lärt sig att använ-
da en färgskiva, vilket kräver lite 
övning, kan man gå vidare och an-
vända sig av kroppens egna färger, 
åtminstone om man använder sig 
av pekare. Då kan man lägga un-
dan den ena pekaren och använda 

den handen till att känna på krop-
pens egna färger på samma sätt
som man gör med färgskivan me-
dan man håller pekaren med den 
andra handen. Kroppens egna fär-
ger hittar man på de sju huvud-
chakrapunkterna: bas-, sakral-, solar 
plexus-, hjärt-, hals, pann-, och
kronchakrat. Dessa korresponderar 
till regnbågens färger tagna i ord-
ning: rött, orange gult, grönt, blått, 
indigo och violett räknat nerifrån 
och uppåt på kroppen. Dessutom 
kan man lägga till svart som finns 
under fotsulan och vitt som finns 
någon dm ovanför huvudet. En dag 
för några år sedan fick jag ett infall 
att kontrollera den Curry-linje som 
gick genom mitt skrivbord i min
förra bostad i Karlskoga. Då fann 
jag till min förvåning att Curry-
linjen hade ändrat färg från rött till 
violett! Detta har jag aldrig varit
med om varken tidigare eller sena-
re.

Efter några timmar började färgfre-
kvensen sjunka så sakta, först till in-
digo, sedan till blått osv. Efter ett 
drygt dygn var den tillbaka till ordi-
narie färg igen. Detta inträffade 10 
och 11 februari 1996. Hur kunde 
detta komma sig. Vad kunde åstad-
komma att den ganska stabila Cur-
ryfrekvensen ändrads så märkbart? 
Kanske inträffade det någon  jord-
bävning då eller stod planeterna
kanske i någon speciell konstella-
tion då och därigenom ändrade på 
den kosmiska strålningen, eller
skedde det något annat som kunde 
ge upphov till denna märkliga
förändring? Jag undrar också vad
som fick mig att kolla Curryfre-
kvensen just den dagen? Det är ing-
et som jag gör särskilt ofta. 
Om någon läsare känner till att nå-
got som kan kasta ljus över det
inträffade vore jag tacksam för en 
kommentar.

TILLFÄLLIGT FÖRÄNDRAD CURRYFREKVENS
av Sven Lind

När man talar om Peru
tänker man på Nazcali n-
jerna, men det finns

mångra andra intressanta platser
att studera: Bevattningskanal en i 
en dal några mil från Nazca -line
området.
Kanalen är underjordisk 90 km.
enligt vår lokalguide Jesus. Han vi-
sade en anläggning för luftning av 
vatten men man skall ej tro på allt 
som guider säger. Någon effektiv 
luftning kunde det ej bli på det
långsamt rinnande vattnet. Den av 
stenar uppbyggda kanalen var 120 
cm. hög och 60 cm. bred. Den

hade en viss likhet med de olika 
slags spiralanordningar för förbätt-
ring av vattenkvalite som finnes i 
handeln i dag. Anläggningen be-
står av tre trattformade fördjup-
ningar i marken ett stycke innan 
vattnet släpps ut över majsfälten. 
Diameterna på dessa är omkring 
12 meter djup 5-6 meter i botten
ett ca. 60 sm stort hål. Hoppas det 
framgår av skissen hur den är kon-
struerad. tratt nr 1 har en motsols-
gående stensatt sprial. Nr 2 stensat-
ta ringar och nr 3 en medsols sten-
sättning. Gick ner i trattarna och 

kollade med pendel fann då att i 
botten på nr 1 var det negativ
energipolaritet, nr 2 neutral och
nr 3 positiv polaritet innan det
kom ut på majsfälten.
Majs gillar troligen vatten med po-
sitiv polaritet. Om det var Inka el-
ler föregående kulturer i området 
framkom inte i gudien Jesus tal om 
anläggningen.
Det är mycket idag vi måste tänka 
om beträffande våra förfäder de
var på många sett klokare än vi. 

BEVATTNINGSANLÄGGNING I PERU
av Tore Gullin
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Enligt nya teorier om etern 
eller kvantvakuumet är det 
tomma ru mmet inte tomt. I 

denna artikel visar Ervin Laszlo
hur en sådan idé kan förklara fö r-
hållandet mellan medvetandet och 
den fysiska världen, vilken erbj u-
der en verklig fysisk grund för så 
kallade paranormala fenomen och 
väcker en ny vision för framtiden 
där vi har möjlighe t att förstå hur 
vi hänger samman med allt.

(Ervin Laszlo anses vara den främsta
förespråkaren för systemfilosofin och
den allmänna utvecklingsteorin. Han 
är författare till 36 böcker, av vilka
många har blivit översatta till en
mängd olika språk, och 300 uppsatser
och artiklar. Han är grundare av The 
General Evolution Research Group
och The Club of Budapest, medlem i 
The Club of Rome, The International 
Academy of Arts and Sciences, redak-
tör for World Futures: General Evo-
lution, före detta president i The In-
ternational Society for System Scien-
ces och rådgivare till chefen för UNE-
SCO).

AV ERVl LASZLO, ÖVERSÄTT-
NING PETER PETTERSSON

I allmänhetens ögon råder det ingen
tvekan om att vetenskapen har blivit 
en betydande, kanske den mest bety-
dande, kraft som formar världen. Ex-
empel på detta är:

• Genombrott inom biotekniken
ökar tillgången på mat, förlänger vår
livslängd och erbjuder nya botemedel
mot många sjukdomar.

• Uppfinningar inom mikroelektroni-
ken gör att det i det vanliga hemmet 

på ett lättillgängligt sätt finns mer in-
formation tillgängligt än vad som
fanns lagrat i hela Vatikanens biblio-
tek under medeltiden.

• Tillverknings- och styrtekniken för-
kortar många människors arbetstid
och transporttekniken möjliggör för
en avsevärd ström av turister att resa
vart som helst på de sex kontinenter-
na på ett anmärkningsvärt bekvämt
och säkert sätt.

Paradoxalt nog så är till och med från-
varon av ett storkrig till en viss del or-
sakat av framsteg inom högenergifysi-
ken: dagens vapen har blivit så för-
ödande att de hotar de potentiella
segrarna själva och krigsbytet har redu-
cerats till en hög av skräp som dessut-
om kan vara giftigt och radioaktivt.

Allt detta är tekniska biprodukter från
vetenskapen som verkligen formar den 
värld vi lever i. Men även vetenskapen 
själv formar vår värld, dock på mer 
subtila sätt än dessa. Vetenskapen är 
mer än teknik, den inbegriper också 
begrepp som mening och betydelse. 
När den fungerar som bäst ger den en 
verklig insikt i saker och tings sanna
natur. Meningen som vi sluter oss till 
utifrån vetenskapen formar världen ge-
nom den bild den ger av oss själva,
samhället och naturen. Oavsett om vi 
är medvetna om det eller inte så träng-
er den förståelse som vi har vunnit ge-
nom vetenskapen in i de idéer, käns-
lor, värden och ambitioner som utgör 
vårt medvetande.

Vid slutet av detta århundrade ge-
nomgår begreppet vetenskap över hela 
världen en radikal förändring. Det hål-
ler på att genomgå en lika omvälvande 

förändring som det gjorde vid seklets 
början, då Einsteins relativistiska uni-
versum ersatte Newtons harmoniska
men mekanistiska urverk. Den upp-
fattning som nu håller på att framträ-
da vid naturvetenskapens yttersta
gräns, i den nya fysiken, biologin, psy-
kologin och psykoterapin, är inte all-
mänt känd. Den bild som de flesta
människor kallar vetenskaplig är för-
åldrad. Enligt den populära bilden så 
beskriver vetenskapen världen som
omänsklig, torr, abstrakt och reduce-
rad till siffror och formler. Universum 
framträder som en själlös mekanism 
där livet är en tillfällig slump. De spe-
cifika kännetecknen för levande orga-
nismer ser ut att vara ett resultat av en 
rad slumpartade händelser i den bio-
logiska utvecklingens historia här på
Jorden. Människans egenskaper ser ut 
att vara resultatet av tillfälliga kombi-
nationer av de gener som hon föddes 
med. Psyket å sin sida ser ut att vara 
dominerat av primitiva drifter som sö-
ker självtillfredsställelse, vilket innebär 
att om inte människor skulle vara så 
rädda för repressalier från samhällets 
sida så skulle de stjäla, döda, utföra 
incest och hänge sig åt promiskuöst 
sex.

Den nya vetenskapen erbjuder där-
emot ett annat synsätt. De populära
idéerna från Newton, Darwin och
Freud som är de främsta källorna i da-
gens påstådda vetenskapliga bild av
människan och universum har blivit
förbisprungna av nya upptäckter. I lju-
set av dessa framträdande insikter ter 

sig universum inte som en livlös
och själlös ansamling av stora styck-
en död materia, utan liknar mer en 
levande organism.

NOLLPUNKTSFÄLTET - UNIVERSUMS INTER-
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Livet är inte en tillfällig slump och 
det mänskliga psykets grundläggan-
de drifter inkluderar mycket mer
än den sexuella driften eller beho-
vet av självtillfredsställelse.

En ny syn på materian och rum-
met

Förändringen i vetenskapens syn på
världen manifesterar sig i de mest
grundläggande uppfattningarna vi har 
av verkligheten: materian och rum-
met. Den nyktra västerländska upp-
fattningen har alltid

varit att rum och materia existerar till-
sammans: de är verklighetens yttersta
strukturer. Materian upptar rummet 
och rör sig i det, medan rummet
blott är en bakgrund eller behållare
för materian. Dock har denna klassis-
ka syn redan radikalt reviderats genom 
Einsteins relativistiska universum, där 
rumtiden blev en integrerad fyrdimen-
sionell mångfald, och i Bohrs och
Heisenbergs kvantvärld. Nu blir den 
återigen omprövad. Utifrån vad veten-
skapsmännen nu börjar skönja angå-
ende rummets natur är det inte längre 
giltigt att betrakta materian som pri-
mär och rummet som sekundärt; det 
är rummet som vi måste anse som
den primära verkligheten. Orsaken till 
skiftet från materian till rummet som 
den ursprungliga verkligheten ligger i 
upptäckten av att kvantvakuumet,
som det numera kallas, inte är ett
tomt rum, ett vakuum, utan i själva 
verket är ett fyllt rum, ett plenum. 
(Notera att ordet vakuum i denna arti-
kel hädanefter kommer att referera till 
detta fyllda rum.)

Det som fyller hela rummet är en
mycket intensiv och koncentrerad

energi kallad nollpunktsfältet. I sig
självt är detta fält inte elektromagne-
tiskt, gravitationellt eller nukleärt.
Istället är detta fält den genererande
källan, inte bara till de tre kända fält 
som är nämnda ovan utan också till 
de partiklar som materian består av. 
Med utgångspunkt från Einsteins ek-
vation E=mc2 (energi är lika med mas-
sa multiplicerat med ljushastigheten
upphöjt till två) visar det sig att täthe-
ten hos energin i detta nollpunktsfält 
nära nog är omöjlig att förstå. Enligt 
fysikern John Wheeler är den l O94 
gram/cm3, vilket är oerhört mycket
större än den totala materiatätheten
för universum som bara i medeltal är 
1029 gram/cm3. Det är tur för oss 
att denna häpnadsväckande energi-
mängd inte gör intrång i vår värld på 
samma sätt som den positiva energin 
vi känner. Orsaken till detta är att den 
är, enligt vad fysikerna kallar det, vir-
tuell eller att den består av negativ
energi. Dock, om den destabiliseras
tillräckligt mycket, kan en del av noll-
punktsfältet förändras från negativ till 
positiv energi och därmed ge upphov 
till materia. Detta är vad som tros ha
skett vid Big Bang då det observerbara
universum skapades. Men då materian 
en gång har skapats bibehåller den en 
nära koppling till vakuumfältet i form 
av tröghetskraften. Denna tröghets-
kraft, som så länge har varit ett myste-
rium, har nyligen blivit belyst i en
banbrytande studie gjord av Bernhard 
Haisch, Alfonso Rueda och Harold
Put-hoff1. Vad dessa författare föreslår 
är att tröghet är en form av elektro-
magnetiskt motstånd som uppstår på
grund av förvrängningar i vakuumet, i 
sin tur orsakade av materians accelera-
tion.

Likt tröghet ser också massa ut att

vara en produkt av en växelverkan
med vakuumet. Om Haisch och hans
medarbetare har rätt är begreppet
massa varken grundläggande eller nöd-
vändigt för fysiken. Massa kan ses som 
en förtätning av vakuumenergi vilket 
även gravitation kan ses som, efter-
som, såvitt vi vet den alltid är sam-
mankopplad med massa. I den fram-
växande synen finns det ingen absolut 
materia, bara ett absolut materia-
genererande energifält. Även om den-
na syn på materian och rummet ser ut 
att vända upp-och-ner på saker och
ting, så tilltalar den till viss del mer 
den gängse förnuftsmässiga uppfatt-
ningen av verkligheten än de vanliga
begreppen inom 1900-talets moderna 
fysik. Trots allt, om ljus är en våg så 
borde någonting röra sig som en våg. 
Och detta något är rumtiden, vilket 
numera kan anses vara en fysisk reali-
tet. Ljus och ljud är vågor som färdas
i detta sammanhängande energifält
och bord, träd, stenar, svalor och
andra synbarligen solida objekt är stå-
ende vågor i detta fält.

Insikter om livet och sinnets natur

Det subtila förhållandet mellan mate-
rian och det energifält som ligger till 
grund för detta i universums djup
sträcker sig också på ett betydande
sätt även till levande system. Ny kun-
skap inom detta område kommer tro-
ligen att transformera vår syn på livet, 
medvetandet och vår plats i världen. 
Ett arbete som en grupp ryska fysiker 
har gjort är av speciell vikt. Enligt
"torsion-fältteorin om det fysiska va-
kuumet", som Akimov och hans
medarbetare har utformat, skapar alla
föremål, från kvanta till galaxer, virvlar 
i den kosmiska etern. 

Nollpunktsfältet... forts.
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Dessa torsions- eller vridningsvågor är 
verkliga och långvariga: de kan kvarstå
även då föremålet som skapade dem 
inte finns kvar. Existensen av sådana 
fantomer av "torsions-vågor" har be-
kräftats i experiment gjorda av Vladi-
mir Poponin och hans grupp vid In-
stitutet för biokemisk fysik vid den 
ryska vetenskapsakademin2. Poponin,
som senare har upprepat experimen-
tet vid HeartMath Institute i USA, 
riktade en laserstråle mot ett DNA-
prov. Precis som väntat bildade då la-
serljuset ett interferensmönster typiskt 
för DNA. Det konstiga var dock att 
detta mönster fanns kvar långt efter 
det att DNA:t hade flyttats från plat-
sen. Detta visade att DNA-provets av-
tryck på fältet fortsatte att finnas kvar 
fast DNA:t inte längre fanns där! Po-
ponin och hans medarbetare drog
slutsatsen att en ny fältstruktur hade 
manats fram från det fysiska vakuu-
met. Fantom-effekten är en manifesta-
tion, menar de, av en hittills förbi-
sedd vakuumstruktur. Genom växel-
verkan med vakuumets nollpunktsfält
är en organism på ett diskret men ef-
fektivt sätt sammanflätat med sin om-
givning. Livet utvecklas, liksom uni-
versum självt, i en helig dans med det-
ta mycket strukturerade underliggande
fält. Detta betyder att levande organis-
mer inte är isolerade väsen omslutna
av skinn och skal och att världen inte 
är den ogästvänliga plats som den klas-
siska darwinismen menar, där varje
art, organism och arvsanlag tävlar om 
att vinna fördelar framför alla andra. 
Istället är levande varelser delar i ett
väldigt nätverk av intima relationer
som omsluter biosfären, vilken i sin 
tur är sammanbunden med andra de-
lar inom en ännu större struktur som 
sträcker sig ut i kosmos.

Medvetandet lämnar spår

Medvetandet självt, som är en aspekt
av den mänskliga organismen, är in-
bäddat i detta nät av relationer. Den 
insikt som nu träder fram är att våra 
hjärnor kan ta emot information ge-
nom att direkt koppla in oss på vågor-
na i vakuumfältet och inte endast ge-
nom våra fem sinnen. Kommunikatio-
nen mellan vårt sinne och resten av
världen är konstant och flödar i båda 
riktningarna. Allt som pågår i vårt sin-
ne lämnar ett vågmönster i det inne-
slutande vakuumfältet samtidigt som 
vårt sinne ständigt tar emot det subti-
la mönster som utbreder sig där.

Men för de flesta av oss förblir denna
kommunikation omedveten. För att 
informationen ska kunna bli fullt
medveten krävs det ett lämpligt mått 
av ett förändrat medvetandetillstånd
som drömmande, dagdrömmande,
kreativ träns, mystisk hängivelse, djup 
meditation eller bön, hypnos och de 
tillstånd som sker vid eller nära döds-
ögonblicket. Den stora mängd bevis 
för en sådan direkt mental kommuni-
kation har för det mesta ignorerats av
vetenskapsmän på grund av bristen på
en rimlig teori. Den nya kunskapen
om vakuumet som ett informations-
fält åtgärdar denna brist och kräver av 
oss att vi tar en ny och seriös titt på 
bevisen.

Fenomenet med telepati eller tanke-
överföring är välkänt för oss idag som 
en upplevelse som uppträder slumpar-
tat. Däremot var det vanligt i stamkul-
turer där schamaner använde olika
tekniker för att nå förändrade med-
vetandetillstånd, vilket inkluderade
ensamhet, koncentration, fasta, sång, 
dans, trummande och intagandet av
psykedeliska örter. Men det var inte
bara schamanerna som verkade ha ägt 
förmågan till tankeöverföring utan

också hela stammar. Ända fram till 
idag får de australiska urinnevånarna,
aboriginerna, information om deras
familjers och vänners öden genom
tankeöverföring. Antropologen A P
Elkin noterade att en man långt ifrån 
sitt hemland "plötsligt en dag kunde med-
dela att hans far var död, hans fru hade 
fött ett barn eller att det var något problem 
i hemlandet. Han var sa säker på detta att
han, om han hade kunnat, omedelbart
hade begett sig hem. " Bortsett från såda-
na anekdotiska data har många bevis 
framkommit under kontrollerade ex-
periment i laboratorier som stödjer
utomsinnlig varseblivning. Dessa går
alla tillbaka till J B Rhines pionjärex-
periment med kort och tärningar på 
1930-talet vid Duke University i
USA. Under de senare åren har kon-
trollen vid experimenten blivit mer
noggrann då fysiker och ingenjörer har 
förenats i ut-

formningen och övervakningen av tes-
terna. Bortförklaringar av typen göm-
da sensorer, maskinfel, fusk av försöks-
personerna, fel utförda experiment
och inkompetens har i de flesta fall 
inte kunnat förklara de statistiskt sett 
signifikanta resultaten.

Några av de bäst kända arbetena om
tanke- och bildöverföring utfördes på 
1970-talet av Russel! Targ och Harold 
Puthoff. Ett viktigt resultat av dessa
var att spontan signalöverföring mel-
lan individer kunde spåras i mönstret 
hos mottagarens hjärnvågor utan att 
han eller hon var medveten om den. 
Vid dessa försök placerades en motta-
gare i en förseglad, dunkel och elekt-
riskt avskärmad kammare och en sän-
dare i ett annat rum där han eller hon
utsattes för ljusblixtar i regelbundna
intervaller.

Nollpunktsfältet... forts.
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EEG användes för att registrera våg-
mönstren i hjärnan hos båda. Som 
väntat uppvisade sändaren en störning
i sina hjärnvågor vid varje ljusblixt.
Men det som var anmärkningsvärt var 
att mottagaren efter en stund började
att producera samma mönster, trots 
att han eller hon inte utsattes för ljus-
blixtar eller mottog några sinnessigna-
ler från sändaren.

Ett besläktat experiment behandlar
den spontana harmoniseringen av den
högra och vänstra hjärnhalvans hjärn-
vågor hos en undersökningsperson. I 
det vardagliga dagsmedvetandet uppvi-
sar de två hjärnhalvorna okoordinera-
de, slumpmässigt avvikande vågmöns-
ter. Dock visar experiment att när en 
försöksperson når ett meditativt med-
vetandetillstånd tenderar dessa möns-
ter att synkroniseras och vid djup me-
ditation sammanfaller ofta de två
hjärnhalvornas vågmönster i nästan
identiska mönster (se fig. l). Vid expe-
riment utförda i Cybers laboratorier i 
Milano då två försökspersoner medite-
rade samtidigt observerade man inte
bara en synkroniserande effekt mellan
de två personernas individuella hjärn-
halvor utan också mellan personerna.
Inte nog med det, detta inträffade
trots att de två försökspersonerna inte 
såg, hörde eller på något annat sätt 
med sina sinnen upplevde varandra.
Vid några experiment kunde man se 
en sådan synkronisering mellan så
många som tolv personer.

NDU och avlägsna minnen

Uppfattningen av nollpunktsfältet
som ett universellt medium för lag-
ring och sändning av information kan 
innebära att vi vetenskapligt kan börja 
förstå en rad andra paranormala feno-
men. Av speciellt intresse är nära-

döden-upplevelsen, NDU. Alltsedan
psykolog" Elisabeth Klibler-Ross klass-
iska studier på 1960-talet har NDU 
systematiskt undersökts av kliniska
psykologer och specialiserade forskare 
vilka alla håller med om de huvudsak-
liga dragen i dessa upplevelser. För att 
upprepa Raymond Moody JR's slut-
sats: när människor återupplivas efter
att ha varit nära döden rapporterar en 
stor del av dem en upplevelse som är 
mycket likartad från fall till fall, oav-
sett ålder, kön, bildning eller religiös,
kulturell, social och ekonomisk bak-
grund. Upplevelsen är vanligare än
vad som är allmänt erkänt: i en Gal-
lup-undersökning gjord l 982 fann
man att bara i USA hade åtta miljo-
ner vuxna haft en nära-döden-
upplevelse. 32 procent av dessa berät-
tade att en sekvens i deras nära-döden-
upplevelse var att livet hade "passerat 
revy". David Lorimer, som forskar i 
NDU, noterade att återkallandet av
tidigare händelser är särskilt livligt i 
det han kallar panoramaminnet, där 
det finns en anmärkningsvärd hastig-
het, verklig- hetskänsla och noggrann-
het i bilderna som rusar förbi betrak-
taren. Tidssekvensen för minnena kan 
variera; några börjar i tidig barndom 
och rör sig mot nutid, andra börjar i
nutiden och rör sig bakat till barndo-
men. Ytterligare några beskriver min-
nena som om de kommer överlappan-
de som i en holografisk klunga, för 
personerna i fråga känns det som om 
allt det de någonsin har upplevt i livet 
återerinras, ingen tanke eller händelse 
verkar ha försvunnit. Möjligheten att 
fä en sådan fullständig återerinran är
förbluffande: John von Neumann har 
beräknat att den mängd information
som en människa ackumulerar under 
sin livstid ungefär uppgår till 2,8 x 
10^20"bitar". For att lagra denna in-

formation skulle vi behöva cirka 10 
miljarder moderna persondatorer
med hårdiskar på 3,5 Mb.

Ett besläktat fenomen finner man i de
avlägsna minnen som kan väckas upp 
när psykoterapeuter försätter sina pati-
enter i ett förändrat medvetandetill-
stånd och går tillbaka till den tidiga 
barndomen. Ofta kan de fortsätta
ännu längre tillbaka i tiden, ända till 
upplevelser av livmodern och födelsen 
och till och med, som det ser ut, till-
baka till tidigare liv. Många patienter 
kan återkalla flera tidigare liv som till-
sammans spänner över en lång tidspe-
riod. Upplevelser av tidigare liv år ofta 
kopplade till nuvarande problem och
neuroser. Thorwald Dethlefsens fall-
beskrivningar innehåller berättelsen
om en patient som inte kunde se med 
ett friskt öga. Han fick upp minnet av 
att ha varit en medeltida soldat vars 
öga blev genomborrat av en pil. En 
patient till Morris Netherton som led 
av ulcerös kolit återupplevde känslor-
na hos en åttaårig flicka som vid en
massgrav blev skjuten av nazistiska sol-
dater. Och Roger Woolgers patient,
som klagade över stelhet i nacken och 
axlarna, mindes ett liv som en hol-
ländsk målare som begick självmord 
genom hängning. Barn har ofta till-
gäng till information om tidigare liv 
utan att behöva framkalla ett föränd-
rat medvetandetillstånd. Psykologen
Ian Stevensson har samlat upplevelser
av tidigare liv från mängder av barn, 
många som har visat sig vara objektivt
verifierbara i det att de refererar till liv 
hos faktiskt kända personer. De mest 
anmärkningsvärda fallen var de där
försökspersonerna började tala ett ut-
ländskt språk som var okänt för dem. 
Detta fenomen, känt som xenoglossi, 
kan inte förklaras genom att man 

Nollpunktsfältet... forts.
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antas ha haft en tillfällig bekantskap
med några element i det givna språket.
I flera fall har hypnotiserade patienter 
under regression varit inbegripna i
långvariga och flytande konversatio-
ner, på språk som de själva aldrig har 
känt till, med personer som har detta
språk som modersmål.6 Förändrade
medvetandetillstånd möjliggör kom-
munikation mellan hjärnan och näs-
tan vilken annan del av det kända uni-
versum som helst. Denna slutsats drar 
psykologen Stanislav Grof, som me-
nar att vi till psykets välkända biogra-
fiska återerinrande domän behöver
lägga till en perinatal och en transper-
sonell domän. l dessa tillagda domä-
ner tycks det se ut som om individen
är kapabel att få tillgång till informa-
tion bortom sinnesorganens räckvidd,
till och med bortom hans eller hen-
nes nuvarande livstid.'"! ljuset av de
bevis som nu finns tillhanda stämmer 
Carl Jungs ursprungliga insikt att vi, 
förutom vårt individuella medvetan-
de, har ett kollektivt medvetande.
Den nya vetenskapen föreslår att detta 
har sina rötter i det subtila vågmöns-
ter som finns hos kvantvakuumet, i 
universums omslutande och alltid
närvarande viskande damm."

Slutsatser

I den framväxande visionen inom den
nya vetenskapen finns det ingen kate-
gorisk uppdelning mellan den fysiska 
världen, den levande världen och sin-
nets och medvetandets värld. Livet
och sinnet är inbördes förenliga ele-
ment inom en övergripande process 
som är mycket komplex och som ut-
gör en harmonisk skapelse. Rum och 
tid är förenade som den dynamiska
bakgrunden till det observerbara uni-
versumet. Materian håller på att för-
svinna som en fundamental egenskap

hos verkligheten, retirerande inför
energin och sammanhängande fält er-
sätter åtskilda partiklar som de grund-
läggande elementen i ett energibadan-
de universum. Kosmos är en helhet 
utan sömmar som utvecklats under
eoner och som har skapat villkor för 
uppkomsten av liv och därefter med-
vetande. Livet är ett intimt nät av rela-
tioner som utvecklas utifrån sig självt, 
samordnande och integrerande sina
myriader av olika delar. Biosfären föds 
inuti universums sköte och sinnet och 
medvetandet i sin tur föds i biosfärens 
sköte. Vår kropp är en del av biosfä-
ren och den är i resonans med nätet 
av liv på denna planet. Och vårt sinne 
är en del av vår kropp i kontakt med 
andra sinnen och med resten av bio-
sfären.

För tusentals år sedan skrev den kine-
siske vishetsläraren ChuangTzu:
"Himlen, Jorden och jag lever tillsam-
mans och alla ting och jag formar en 
oskiljaktig enhet." I sina senaste land-
vinningar återupptäcker och bekräftar 
den nya vetenskapen denna eviga in-
sikt. På Gregory Batesons fråga: "Vilka 
mönster kopplar samman krabban
med hummern och orkidéen med
gullvivan och alla dessa fyra med mig 
och mig med dig?" finner de svar på 
svar vid observationer och experi-
ment. Deras upptäckter överenstäm-
mer med William James insiktsfulla
metafor: vi är som öar på havet, sepa-
rerade på ytan men förbundna i dju-
pen.

Den vision vi nu får från de ledande
vetenskapliga disciplinerna skänker en 
ny känsla av betydelse åt vår existens. 
Vi må vara invånare på en liten planet 
i ett litet solsystem i utkanten av ga-
laxen, men med vårt medvetna sinne 
är vi i sanning en av de utvecklade ma-

nifestationerna av den utveckling som 
har frambringat galaxer, stjärnor och 
planeter i kosmisk rumtid och liv i en 
allt komplexare form på ytan av sol-
badande planeter. Upptäckterna bor-
de också ge oss en djupare känsla av 
ansvar. Det är vår uppgift som med-
vetna förgrundsgestalter i det kosmis-
ka dramat att säkerställa att utveck-
lingen på denna planet inte leder till 
en återvändsgränd; att den för vår arts 
storslagna äventyr framåt genom att
skapa en värld där individualitet, upp-
finningar och mångfald inte är källan 
till oenighet, konflikt och förfall utan 
utgör en grund för sammanhållning, 
samarbete och gemensam utveckling.
Q Tidigare införd i Caducous nr 38-
97/98. tel: +44-1926-45 18 97.
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J ag vill väcka debatt om ska d-
lig strålning. Under de år jag 
varit medlem i Svenska Sl a-

gruteförbundet har få föredrag e l-
ler artiklar i Slagrutan handlat om 
vilka problem mer än hälften av 
jordens befolkning lider av på
grund av strålning. 

Jag är av den uppfattningen att de 
flesta av medlemmarna har samma 
inställning eller tror som de flesta 
andra människor gör. Slagruteför-
bundet bör informera medlem-
marna all den vetenskapliga forsk-
ning som finnes om Jordstrålning, 
elstrålning, strålning från brand-
varnare och strålning från mobilte-
lefoner samt strålningen som finns 
i alla bilar. Ni vet alla vad det
handlar om, men få vet vilket li-
dande det skapar för dem det drab-
bar. Jag och min fästmö Vera har 
verkligen erfarenhet vad det hand-
lar om. Vi är nu fria till c:a 95 %, 
men fortfarande har vi en del pro-
blem. Jag är väl på mitt sätt unik. 
Jag vet vad det handlar om och jag 
sysslar med att hjälpa andra männi-

skor som lider av samma problem 
som jag tidigare gjorde. Men jag 
hinner bara med en liten bråkdel. 
Men varför gör inte Slagruteför-
bundet något? Det står så vackert i 
s l a g r ut a n un d e r r ubriken
"Riktlinjer och mål"

Försöka påverka
etablerad veten-
skap, enskilda per-
soner och myndig-
heter, framförallt
inom miljö och häl-
sovård. Poängtera
att man inte bygger
tex. Skolor, dag-
hem, sjukhem över 
bergsprickor och att 
man tar hänsyn till kraftledningar,
ställverk och liknande.
Upplysa om att vid bebyggelse hän-
syn bör tas till kraftiga skadliga
energifält, Curry– och Hartmanlin-
jer, (varför inte Thorlinjen) vatten-
ådror, lokal jordstrålning mm.
När, var och hur har Svenska Sla-
gruteförbundet någonsin levt upp 

till dessa "Riktlinjer och mål"??
Min förhoppning är att förbundet 
utser en grupp om 5– 10 personer 
med erfarenhet av strålningens
skadliga inverkan och kunskap om 
avstörning. Dessa bör sedan ge-
nom kurser utbilda fler medlem-

mar i konsten störa 
av bostäder och be-
lastade arbetsplatser
från all skadlig strål-
ning. Jag anser att 
det är styrelsens
skyldighet att hand-
la så att Svenska
Slagruteförbundet
kan leva upp till de 
Riktlinjer och mål
som anges i vår tid-

ning "Slagrutan".
Information om en del av strål-
ningens skadliga påverkan finnes
på min hemsida:
hem2.passagen.se/grythem/

SKADLIG STRÅLNING
av Tore Rosén
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LAM KAM CHUEN

Må bra med Feng Shui. Planera 
och möblera enligt klassisk kine-
sisk vishetslära

Enligt den kinesiska vishetsläran feng 
shui kan man hjälpa sin lycka och 
framgång på traven genom att möble-
ra på rätt sätt. Men husets läge är ock-
så viktigt, liksom rummens inbördes 
placering. Allt är en fråga om att pla-
cera sig i rätt förhållande till de ener-
giströmmar och kraftfält som finns i 

vår miljö och påverkar våra liv och 
vårt välbefinnande.

Handboken Må bra med feng shui för-
enar praktiska metoder med urgam-
mal kinesisk visdom och visar på ar-
rangemang och förändringar som
man kan göra i sitt hem, sin trädgård 
och i sin arbetsmiljö. Den ger råd om 
var hus skall byggas, var sängen skall 
stå och entrédörren placeras. 

Lam Kam Chuen ger också bakgrun-
den till den mer än 3 000 år gamla 
feng shui-konsten som har sin grund i 
läran om yin och yang och teorin om 
de fem faserna och hur de påverkar 
energins rörelse i vår omgivning. Om 
energiströmmarna blockeras eller
kommer i obalans kan det påverka
livsvillkoren negativt - det visste redan 
de gamla kineserna. Men även om te-
orin är urgammal så är den här hand-

boken utformad för att kunna använ-
das av människor som lever idag.
Man behöver inga förkunskaper för 
att tillgodogöra sig råden här - man 
utgår bara från sina egna levnadsom-
ständigheter, sina egna känslor och
sitt eget rum. 

Lam Kam Chuen har ägnat hela sitt 
liv åt att studera energins helande
kraft i det mänskliga livet och har ut-
bildat sig till feng shui-mästare i Kina, 
Taiwan och Hong Kong. Han är väl 
insatt i både den buddhistiska och 
taoistiska traditionen. Må bra med
feng shui är den första boken i ämnet 
som är skriven av en kinesisk expert. 

159 sidor, häftad, rikt illustrerad i 
färg, 268:-

TOM GRAVES

Sedan urminnes tider har man an-
vänt pendlar och slagrutor som
redskap för att hitta saker, till ex-
empel försvunna föremål, vatten-
ådror och metallfyndigheter. Pen-
deln har också fungerat som ett
hjälpmedel för att få svar på frågor 

av alla de slag. I denna spännande 
och lättsamma bok får du med
hjälp av praktiska övningar lära dig 
grunderna i hur man använder en 
pendel. Bland annat beskrivs:

vad en pendel är 

olika typer av pendlar 

hur du tolkar sammanträffanden 
med hjälp av pendeln 

sambandet mellan pendeln och det 
mänskliga medvetandet 

Arbetet med pendeln är också en 
väg till större självkännedom. Med 
dess hjälp kan du upptäcka de dol-
da resurser som finns inom dig och 

lära dig att lita på din intuition. 
Tom Graves är en av Englands
främsta experter på hur man an-
vänder pendlar och slagrutor.
Översättning av Mikael Hedlund. 

170 sidor, häftad, illustrerad, 148:-

- DIVERSE BOKTIPS -

Vidstående boktitlar kan 
Ni bl.a finna hos:

Bokförlaget Parthenon
Box 3053

611 03 Nyköping
http://www.ufo.se/NTB/
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LARS BLOMQVIST

Stenåldersgeometri - avancerade be-
räkningar bakom gånggrifterna på
Falbygden, Västergötland.

Blomqvists revolutionerande upp-
täckter kommer att få oss att helt om-
värdera vår syn på stenåldern. Boken 
redovisar att den tidens människor
redan då hade avancerade kunskaper i 
matematik och geometri. Dessa kun-
skaper användes när de stora stenkam-
margravarna byggdes. De placerades
efter gigantiska geometriska mönster i 
landskapet efter bland annat gyllene
snittets principer.

Författtarens egna ord: Geometri un-
der stenåldern? är detta verkligen möj-
ligt? Från allt fler platser i Europa
kommer det forskningsrapporter som 
vill göra gällande att man ägnat sig åt 

avancerad geometri redan för 5000 år 
sedan.

I Falköpings stad tycks geometrin
vara koncentrerad till en enda prin-
cip; den främsta av dem alla: Gyllene
snittet. Hela det geometriska systemet 
förefaller vara en dold bruksanvisning 
för Gyllene snittet. Om det är riktigt, 
vad var det då för märkligt och kom-
plicerat samhällssystem som kunde
uppbring något sådant? 

44 sidor, häftad, illustrerad. 68:-

Boktips... forts.

THORD NEUMÜLLER

På resa med pekare - mer om jord-
strålning

I denna bok, Thords andra om
jordstrålning, tar han oss med till 
Island, Italien, Zimbabwe, Skott-
land och Orkneyöarna. Vi får följa 
hans studier av hur människor i 

olika länder byggt bostäder och
tempel med hänsyn taget till jord-
strålningen. En medmänsklig och 
lättläst bok. Delvis illustrerad i
färg. Många egna intressanta erfa-
renheter redovisas. 

66 sidor, häftad, lättläst. 168:-

DICK SJÖBERG
Kan hälsan påverkas av naturens 
fält?

Sjöberg, välkänd från press och
TV, fick 1991 anslag från Statens 
Råd för Byggnadsforskning för att 
skriva en rapport om jordstrålning
och hälsa. Nu finns rapporten änt-
ligen i tryck. Utförligt om olika
fälttyper och detekteringsmetoder. 
Författarens egna erfarenheter
presenteras, bl a undersökningar

av SAS huvudkontor i Stockholm, 
experiment på Karolinska Institu-
tet, olycksdrabbade vägavsnitt,
samt en rad fallbeskrivningar av
sjukdomar vid arbets- och sovplat-
ser.

89 sidor, häftad, illustrerad. 148:-
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Aura: Ett fält - en utstrålning -
sammansatt av olika färger som om-
ger människor, djur och växter. Fäl-
ten kan variera i storlek och färg be-
roende bl.a. på hälsa, sinnes- stäm-
ning och energi på verkan.

Bergsprickefält: Jordstrålningsfält
av skadlig typ som uppstår över
bergssprickor och krosszoner.

Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) De
uppstår där kroppens icke- fysiska
energikanaler (meridianer) samman-
strålar i energikanalscen- tran. De sju 
största chakras nerifrån: Rot (röd), 
Sex/mjält (orange), Solarplexus (gul), 
Hjärt (grön), hals (ljusblå), Pann/
tredje ögat (mörkblå),  Kron
(violett).

Chakralinjer: De sju stora chakras 
har var sitt gitternät på marken med 
N/S och Ö/V orientering. Sex/ mjält-
c h a k r a n ä t e t s  k o r s p u n k t s -
”sprötändar” används vid avstör-
ning enl. A Groths metod.

Currylinjer: En typ av regelbunden
jordstrålning som bildar rutnät med
ca. 4 meters linjeavstånd mellan linjer 
av samma polaritet. Linjerna är ori-
enterade i SV/NÖ  och SÖ/NV.

Currykorspunkt: (alt. Currykryss)
En yta där två Currylinjer korsar var-
andra.

Dubbelkorspunkt: Ett område där 
Curry- och Hartmannkorspunkter
sammanfaller.

Gitter/Gitternät: Kallas ofta rutnät.
Termen vill ge en tredimensionell bild 
av de olika rutnäten som går som ri-
dåer genom landskapet.

Hartmannkorspunkt: (alt. Hart-
mankryss). En yta där två Hart-
mannlinjer korsar varandra.

Hartmannlinjer: En typ av regel-
bunden jordstrålning som bildar rut-
nät med drygt 3 meters linjeavstånd
mellan linjer av samma polaritet. Lin-
jerna är orienterade i N/S och Ö/V.

Healingpunkter/välgörande jord-
strålning:
En del jordstrålning är välgörande för
människan. Cirklar eller kvadrater
benämns healingpunkter. Det finns
även välgörande linjer.

Jordstrålning: Är ett samlings-
namn för energier som strålar till och 
från jorden. Jordstrålning är bl.a. de 
fem vanliga linjetyperna: Curry, Hart-
mann, vattenåder, jordström och
bergsprickefält (Observera! jord-
strålning är inte elektromagnetiska
fält, magnetfält eller radioaktiv strål-
ning).

Jordström: En typ av oregel- bun-
den jordstrålning (jmf. vatten- ådror)
där både riktning och bredd varierar
om man följer linjen. Speciellt linjens 
mittzon (ca. 30 cm) är skadlig. Fär-
gen är svart. Enligt A Groths fre-
kvenstabell är jordströmmens grund-
frekvens: 47,3 Hz (jmf elektricitet: 50 
Hz.) Avstörningsfrekvens: 94.5 Hz.

Leylinjer: Benämning på jord- strål-
ningslinje som är uppbyggd av flera 
smala parallella linjer. Ibland förbin-
der en leylinje gamla kult- platser
med varandra.

Pekare: Tunna L-formade vinkel-
pinnar av metall.

Pendel: Vanligtvis en tunn tråd 
eller kedja med något form av lod.
Kan vara av olika material 

Polaritet: Är antingen (+) maskulint
(Yang) eller (-) feminint (Yin). Om
man frågar efter positiv polaritet går -
för de flesta - slagrutan uppåt, pe-
karna slår utåt och pendeln rör sig
medurs. Vid negativ polaritet går
slagrutan, pekarna och pendeln  om-
vänt. När vi talar om polaritet är det 
viktigt att vi säger positiv polaritet el-
ler negativ polaritet  (och inte enbart 
(+) eller (-) för att undvika missför-
stånd. I begreppen positiv alt. negativ 
polaritet ligger inte någon värdering.

Slagruta: Smal Y-formad gren-
klyka. Idag tillverkas ofta slagrutan
av två smala plastpinnar som surras 
samman i ena änden. Den hålls sedan
som en trad. klyka.

Störzon: En yta där jord- strålnings-
fenomen påverkar olika former av liv 
mestadels negativt.

Vattenåder: Över vattenådern bil-
das ett jordstrålningsfält som kan in-
dikeras med slagruta exempelvis vid 
brunnsletning. Vattenåderfältet kor-
responderar mot vattenåderns rikt-
ning och bredd. Det är ej bra att
sova över en vattenåder, särskilt inte 
om denna korsar en annan jordstrål-
ningslinje.

Växelströmsparallellerna: Kraft-
fält som medför slag- ruteutslag för 
vatten, runt eller på ena sidan om en 
äkta vattenåder. Trots att de inte in-
nehåller något vatten. De kallas lilla 
och stora parallellen. Denna störning 
tycks ha uppstått på grund av påver-
kan från vår tekniks elektromagnetis-
ka fält.

-- ordlistan  ordlistan --


