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-- Annons  Annons --
9/4  Veckoslutskurs

Att skapa överflöd på olika livsområden - att komma på sin innersta vilja.
Accenten är på vars och ens potentiella förmåga att skapa och få det vi önskar. Jag är källan till mitt överflöd.
Dina tankar har en stark påverkan på din verklighet. Genom att förstå Universums energilagar och princi-
pen om överflöd går det att skapa pengar, jobb, relationer, bostad, hitta sin livsuppgift m.m.
Inledande steg är att lyssna och lita på sin inre ledning, att upptäcka vad du verkligen vill, att dra till dig 
det du vill och att få igång flödet. 
Tid:  7/4  kl 19.00 - 9/4  kl 16.00 Plats : Kursgård nära Sala. Ledare:  Henrik Hammargren. Kursavgift:  1030 
kr (inkl. logi). Medtag:  mat (kök,kylskåp finns), lakan, örngott, handduk, anteckningsmtrl, bekväma svala kläder.

20-21/5  Veckoslutskurs
Lär av indianerna – att få bättre kontakt med naturen - andlig ekologi.

Genom övningar och ceremonier från bl.a Micmac-indianerna får vi en fördjupad kunskap om vår egen 
inre natur och vårt förhållande till mineral, växter, djur, vatten, luft. Introduktion i andlig ekologi, scha-
manism, sol- och jordhälsning, trädceremoni, kraftdjursdans, stenceremoni, matceremoni och kraftsånger. 
Tid:   20/5 kl 10.00 -  21/5 kl 16.00. Ledare/Plats:  se ovan. (Vi kommer att vara mycket utomhus). 
Kursavgift:  980 kr (inkl. logi). Medtag : se ovan.

26-28/5   Feng Shui-kurs i Uppsala med prof. Liang Kang (15 tim.)
25-27/8   Veckoslutskurs – Retreat (Sala-trakten)
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Hej alla slagrutegångare!
Nu är det vårvinter och 
optimisten talgoxen har

försiktigt börjat sitt titt -ti-ta. Det
känns skönt. Men vintern har inte 
varit som den skall vara. Vädret i 
år har ju varit helt galet på olika 
sätt i hela landet, och skogarna
vimlar av stormfällda träd.
Men slagrutan fungerar i de
flesta fall som den förväntas. Här-
omdagen hade vi månför- mörkel-
se och solen hade stora utbrott.
Strax därefter försvann både Curry 
och Hartmann, åtminstone i mina 
trakter, och var borta kan-
s k e  e n  d a g .  D e t t a
fenomen är inte alldeles
ovanligt. Troligen berodde
detta på solens utbrott.
Ganska klart är att vi levan-
de varelser och det vi kallar 
jordstrålning är mycket be-
roende av strål- ning från
rymden.
Nu skall vi "snart" få gå på 
årsmöte, denna stora hän-
delse i slagruteförbun- det.
Vi skall vara i Sätra Brunn i 
år igen. Det ser jag fram
emot. Vi planerar många spännan-
de aktiviteter och föredrag varav
många handlar om vår hälsa och 

hur vi kan förbättra den. Boka in 
Kristi-Himels- färdshelgen i början 
på juni i år! Det har varit kallt och 
regnigt väder de sista gångerna på 
våra årsmöten, men nu i år då det 
ligger så sent finns chans till stabila-
re väderlek.
  Valberedningen brottas med pro-
blemet att ersätta avgående
redaktör för “Slagrutan” och kas-
sör. Vi tror att det är viktigt för 
förbundet att ha en bra tidning.
Vår duktige redaktör har ju som ni 
redan vet sagt upp sig från och
med årsmötet. Och det är nödvän-
digt att ha en kassör. I år har vi 

hankat oss fram ge-
nom att vår arbets-
villiga sekrete- rare
även har fung- erat 
som kassör. Och det 
ä r  i n t e  r ä t t .
Det är svårt att få
frivilliga krafter som
ställer upp på obe-
talda arbeten. I sty-
relsen har vi disku-
terat olika möjlighe-
t e r  a t t  g ö r a
styrelsearbetet mera 

attraktivt. Att betala reda pengar 
innebär kanske att det skulle vara
lättare att rekrytera medlemmar
till de tre-fyra tyngsta posterna,

men det är ingen lockande metod
därför att det blir för dyrt. Dels
måste förbundet betala lönekost-
nads- pålägg med 45 % och dels
måste mottagaren skatta för in-
komsten. Skall vi lägga ner
“Slagrutan” och gå på någon an-
nan linje, t ex en proffsig hemsida 
på Internet? Vilkenmetod skall vi 
välja? Vad anser ni medlemmar
om dessa frågor? Hör av er och be-
rätta vad ni tycker så att vi kan lösa 
de här problemen i samförstånd
den närmaste tiden. Om vi inte
hittar någon lösning, måste vi ha 
ett svar till hands på frågan vad vi 
gör i så fall. Senast vid årsmötet 
måste problemen få en lösning.
Gnugga geniknölarna nu och kläm
fram era tankar. Ring och berätta!
Man skall planera i förväg, och vi 
kan redan nu glädja oss åt att ett
par personer har anmält sig som 
intresserade av att hålla höstmöten 
i år. Förslagslådan om fler mötes-
platser är fortfarande öppen. Väl-
komna att fylla den med idéer. På 
årsmötet skall vi kunna redogöra 
för inkomna förslag.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
av Sven Lind

Fondförvaltarna för Egons
Fond utdelade i slutet av
november 1999 det första

stipendiet ur Egons Fond. 
  Tore Rosén beviljades 1000kr i 
forskningsbidrag med följande mo-

tivering: Tore Rosén har med
hjälp av slagrutan funnit samband 
mellan påverkan från Hartmann-
korspunkter och vatten ådror och 
fibromyalgipatienters symptom. 

  Hans enträgna arbete med att
karlägga och påvisa detta samband 
gör honom till en värdig mottaga-
re av forskningsbidrag ur Egons
Fond.

EGONS FOND
av Fondförvaltarna 
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Till min stora glädje läser
jag i sista Slagrutan att
Sven ser framåt i t iden. Jag

hoppas att jag genom min a lterna-
tiva forskning, har med - verkat till 
det avsnittet som behan dlar sam-
bandet mellan sjuk - vården och
jordstrålning.

  Det är också mycket glädjande att 
jag hade förmånen att erhålla ett 
bidrag till min alternativa forsk-
ning. Jag framför här min stora
tacksamhet. Jag läser vidare och
kommer till sista sidan, som är
"Ordlistan" men här tar glädjen
s l u t .  U n d e r  b o k s t a v e n
“H”  (healingpunkter) skriver man 

välgörande jordstrålning. Är inte SSF 
medveten om att den som är över-
känslig för jordstrålning också är 

överkänslig för manliga healing-
punkter om det är en kvinna och 
tvärtom om det är en man. 

Är det en negativ healingpunkt så 
är alla överkänsliga illa ute om nå-
gon av dessa healingpunkter finns 
under någon vital del av kroppen. 
I all synnerhet under huvudet i
sängplatsen.   Hur kan man tala 
om sambandet mellan sjukdomar 

och jordstrålning om man inte
känner till denna mycket skadliga 
jord- strålning och dessutom, enligt 
min uppfattning, för okunniga
med- lemmar bakom ljuset.
Nästa fråga är ännu mycket mera 
väsentlig. Det nämns inte Thor-
linjen, trots att den på sitt sätt är 
mycket skadligare än Hartman- lin-
jen. Undantaget
är currylinjen.
Där finns ju do-
k u m e n t a t ion
om sambandet
mellan cancer
och currylinjer
och curry- kors. 
Det anges att
Hartman linje-
avstånd- et är

drygt 3 meter Jag frågar. Vem har
fastställt detta mått ? På nästan alla 
ställen jag läst om Hartmanlin-jen,
anges 2,o  meter. Jag efterlyser en 

riktig redovisning av detta.

  Vid samtal med Arne Groth, när 
han fastställde Thorlinjens exi-
stens, som jag hävdar har c:a 3,2 
meters linjeavstånd, framförde
Arne tanken, att det eventuellt

kunde vara så att Thorlinjens linje-
avstånd var 2,0 meter och Hart-
manlinjen var 3,2 meter. Tanken 
utreddes mig veterligen inte men 
med så många skickliga slagrute-
människor, borde det vara lätt att 
få svaret på frågan besvarad.

  Jag vänder mig till dig Arne, läm-
na ett klart och koncist svar på

denna fråga, så att
SSF inte fortsätter
att föra sina med-
lemmar bakom lju-
set. Thorlinjen ingår
i så många olika
sjukdomsbilder, att
det är ute- slutet att 
försöka nå ett sam-
a r b e t e m e d
läkarkåren, utan att 

den frågan en gång för alla blir
fastställd.
  Till slut efter- lyser jag samtal med 
personer som har försökt att fors-
ka i vilka olika sjukdomsbilder, oli-
ka kon- stellationer av jordstrål-
ning ligger till grund för. Utan så-
dan sam tal kommer aldrig Svens 
vision att uppnås.

VI SAMARBETAR MED SJUKVÅRDEN !?
av Thore Rosén

 Min skrift "Jordstrålning, den bort-

glömda naturresursen" har i ett
mindre antal råkat komma ut från 
tryckeriet med en felaktig sidföljd. 

Ett antal sidor har blivit omkasta-
de. Jag hann sälja bortåt 10 st skrif-
ter innan detta upptäcktes.
  Jag beklagar det inträffade och

vill på detta sätt göra de köpare
som fått felaktigt inbundna exem-
plar att höra av sig för utbyte mot 
nya och felfria exemplar.

BEKLAGLIGT MISSÖDE!
av Sven Lind
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Sambandet mellan el, jord-
strålning och trafikolyckor ser ut 
att ha en gemensam nämnare
men trots detta har  berörda myn-
digheter en skeptisk inställ- ning 
till detta fenomen. 
  Ett fall är följande; Vattenfall erhöll
år 1986 tillstånd att bygga en kraft-
ledning från Forsmark till Norrtälje.
Enligt uppgift från Vattenfall är kraft-
ledningen  på 220 kV, och ampers-
tyrkan varierar mellan 300 till 600A. 
Kraft- ledningen går över  länshu-
vudled väg nr 280, 7 km norr om
Rimbo. Vägen här har en raksträcka 
på 3 km med fri sikt med skog på 
båda sidor och utan bebyggelse. Fri 
sikt 1 km norr om och 2 km söder 
om ledningen.Vägen var en för 90 
kms hastighet. Från och med hös-
ten -99 sänkt hastighet till 70 km/h.

  I slutet av 1993 blev ledningen
strömförande och de två första
olyckorna dagtid  med dikes- kör-
ning som inträffade ca 100 m söder
om kraftledning. Väg laget vid tillfäl-
let  snöfall. 1994 inträffar 4 olyckor 
med dikeskörning och med person
skador. Denna gång inom 0 - till
200 m norr om kraftledningen. Mitt 
på dagen i solsken, torr vägbana.

  1995 inträffar 4 nya olyckor inom 
ca  0  till -200 m norr om kraft- led-
ningen varav två är dikeskörning en 
frontalkrock med person skador och 
en singel olycka med mc förare som 
körde omkull på vägen och omkom-
mer. Alla olyckorna är singel olyckor
utom frontal- krocken. Olyckorna
hände mitt  på dagen mellan 11.00 
och 13.00 i solsken och torr vägbana 
utom de två första där rådde snöfall.

  Den här vägen  nr 280 är byggd 
1934 och fram till 1993 har på detta

vägavsnitt ingen trafikolycka inträffat
vare sig dikeskörning, kollision mel-
lan fordon eller med älg och rådjur. 
Jag har varit jägare och haft jaktmark 
intill kraft- ledningen och observera-
de att på det här väg avsnittet syntes 
det inte till några spår av att djuren 
passerade över vägen. Det var som 
om de undvek att gå där. När trafik-
olyckorna började inträffa vid kraft-
ledningen började jag att undra var-
för nu detta? Det är ju raksträcka 
med fri sikt kan det ha ett samband 
med kraftledningen?

  Jag hade konstaterat att det utöver
curry och hartman  fanns en stark
jordström som går över vägen vid
kraftledningen. Den kommer från
gammal avrättnings- plats intill vägen. 
Sedan går en linje som förbinder
gamla bosättningar och gravplatser
från tiden 1800 år F. Kr. De här
energierna såg ut att samverka och
störde vissa bilförare som av trötthet
eller stress m.m. och som  för några 
ögonblick tappar  koncentrations
förmågan. Eller att de drabbades av 
så kallad mikrosömn när de närmade 
sig kraftledningens energifält och med 
curry linjer i 90 km/h: fart och
olyckan var ett faktum.

  Vid höstmötet på Wiks slott -95
träffade jag Birger Nordberg och vi 
talade om detta olycks drabbade
vägavsnitt  och om att försöka  göra 
en avstörning av område. Den 17
september 1995 gjorde jag en men-
tal avstörning av området på distans. 
Efter den dagen har ingen trafik-
olycka inträffat fram till dags dato.
Jag skrev ett brev till Vägverket om 
detta och frågade om detta kunde
vara värt ett försök att prova. Men 
Vägverkets huvud kontor svarade ej 
på brevet.

  I samband med att väg nr  67 förbi
Tärnsjö  har blivit  en olycks- drab-
bad väg efter att man byggde om till 
en ny väg utan för samhället har 5 
personer omkommit på 5 år.
Intill  den nya vägen går en 20 kV 
ledning på ca 80 A.Här finns starka
jordstrålninges linjer från när- liggan-
de gravfält som korsar vägbanan på
de platser där olyckorna inträffat.
När elled- ningar och jordstrålning
samverkar ökar olycksrisken för vis-
sa bilförare. 

  Till utredare på vägverket angående
dödsolyckor på väg 67 skrev jag ett 
nytt brev och  fick jag svaret att i
Linköping bedrev Vägverket  forsk-
ning om orsaker till trafikolyckor så 
kallad framtids- forskning som kunde 
vara en samtalspartner i ämnet. I
början av nov 1998 har jag gjort ett 
försök att avstöra det här väg avsnit-
tet på väg 67 med samma metod.
Uppsala Nya Tidning har nyhetsbe-
vakning över allt som händer i Heby-
Tärnsjö området även smärre trafi-
kinsidenter och vad jag hört och sett
har ingen ny  olycka har rapporte-
rats. Det ser ut som vägen har blivit 
en säkrare väg att färdas på.
Att vägverket har sin inställning att 
lösa trafikproblem är som redan be-
kant men inom Slagrute- förbundets
medlemmar  finns möjlighet att på
egen hand försöka förbättra trafik-
miljön.

Lycka till!

 OLYCKSDRABBAD VÄGAVSNITT
av Gunnar Norèn
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Detta med slagruta och p e-
kare är mycket spänn -
ande och lite otäckt. De n-

na gång vill jag bara skriva att jag 
tycket det är synd att det är så
mycket flummighet som förstör en
seriös forskning och trovärdi ghet i 
detta med jordstrålning.

  Man vågar knappt tala om eller 
visa för människor i sin omgivning 
att man kan gå med pekare eller 

slagruta. Man blir lätt klassad som 
lite tokig. 
  Varför blanda ihop New Age,  re-
ligion och spöken, med jordstrål-
ning ? - då spårar det ur totalt. Vis-
serligen vet jag per- sonligen inte 
om det kan ha ett något samband, 
men det är bättre att till allmänhe-
ten hålla sig till de eventuella faror 
som långvarig vistelse i strålnings-

fält kan åstad- komma. Att det
finns någon typ av regelbundna
"linjer" som kan påverkar oss är
det ju ingen tvekan om! Det är ju
för jäkligt om människor kan bli 
sjuka (kanske till och med dö) bara 
för att sängen står på fel ställe!
Detta bör vi verkligen få ut bland 
allmänheten! Skippa flummet. 

FLUMMIGHET vs SERIÖS FORSKNING
av Tomas Grahn 

ÄR DET BRA ATT AVSTÖRA?
av Sten Holmgren

ag tycker mig då och då se d i-
verse tips om hur man avstör 
Curry – och Hartmanlinjer m.
m. En sak som jag har fund e-
rat på en tid är, kan det verkl i-
gen vara så bra att avstöra al l-

ting som inte passar?
    De flesta hoppas jag är övertyga-
de om att naturkrafterna inte går 
att tygla, i alla fall inte på längre 
sikt. Dessa linjer är i mitt tycke en 
naturkraft av stora mått och som 
inte mår bra av att manipuleras.
Om man jämför dessa linjer med 
formen som ett hönsnät har tycker 

jag det är lätt att se de skadeverk-
ningar som blir om man avstör och 
därmed förorsakar stora hål i ener-
giflödet.
    Nu skriker säkert många och
tycker att jag pratar strunt, må så 
vara. Jag vet att linjerna kan orsaka 
sjukdomar, och att många inte tål 
att ligga på linjer och en massa an-
nat som finns. Men är det inte dags 
att omprioritera sitt boende och tit-
ta på vart det är hälsosamt att bo 
med tanke på linjer och energier 
och inte bara där det är till synes 

vackert och praktiskt att bo? Och 
att försöka möblera samt rätta sig 
efter krafterna istället för att lägga 
ut diverse anordningar som hind-
rar flödet. Jag vet också att detta 
inte går i en handvändning, och att 
det inte bara är att flytta från hus 
och hem bara för att energierna vi-
sade sig vara skadliga. Men man
borde lära yngre generationer som 
flyttar hemifrån att ta hänsyn till 
detta i första hand , så slipper de 
upptäcka de skadliga energierna se-
nare med allt vad det innebär.

J

En mycket allvarlig han d-
ling, vars följder kan dra b-
ba oss alla och sä rskilt käns-

liga personer mår myc ket dåligt
av - vilka övriga konsekvenser de t-
ta för med sig vet vi mycket lite 
om.

Det gäller alla de som tror att de 
behärskar konsten att avstöra och
manipulera Curry- och Hartmann-

linjer hemma hos folk. Följd- verk-
ningar av detta kan resultera i att 
hela C.- och H.-nätet försvinner
inom ett enormt område (kanske 
över hela jorden). Detta får till
följd att vår aura försvinner också! 

  Vid sol- och månförmörkelse och 
större jordbävningar, på någon del 
av vår planet, slås C.- och H.-nätet
ut varvid känsliga personer mår-

mycket dåligt. Det är tillräckligt
med dessa tillfällen varför oerfar-
na, okunniga, klåfingriga klåpare
skall avhålla sig från detta mani-
pulerande när de inte kan garante-
ra att avstörningarna håller sig
inom ett mycket litet begränsat
område utan att påverka övriga
mänskligheten.

AVSTÖRNING
av Bo Westling
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Det finns många out - fors-
kade naturfenomen. P å-
ståenden om dessa och

deras eventuella påverkan på mä n-
niskors hälsa bör inte tigas ihjäl av 
vetenskapssamhället och överlä m-
nas till diverse ockulta rörelser.

  Detta var anledningen till att
Byggforskningsrådet (BFR) gav ar-
kitekten Dick Sjöberg ett litet an-
slag, 60 000 kr, för att sammanstäl-
la vad vi vet om fenomenet jord-
strålning. Samman- ställningen var 
tänkt som ett underlag för ställ-
ningstagande om en eventuell ve-
tenskaplig studie kring detta feno-
men.
  Sjöberg redovisade sitt resultat i 
en rapport. I denna har Sjöberg
dragit långgående slutsatser om
samband mellan jordstrålning och 
ohälsa. Även vid lågt ställda krav 
på vetenskaplighet är det uppen-
bart att Sjöbergs material inte hål-
ler för att dra dessa långtgående
slutsatser.

De frågor man måste ställa till Sjö-
bergs material är:
- Vad är det man mäter?
- Kan man mäta jordstrålning med 
tillförlitliga metoder?
- Vilka samband kan konstateras
mellan jordstrålning och ohälsa? 
Svaret på samtliga frågor är: Nej 
eller vi vet inte.
  Hävdar man att Currykryss under 
sängen leder till cancer, allergier, 
plötslig spädbarnsdöd och annan
ohälsa, så går detta att undersöka 
med sedvanlig vetenskaplig meto-
dik. Pseudovetenskap och oveten-
skapliga metoder kan inte accepte-
ras. Det är huvudskälet till att BFR 
inte tryckt rapporten. Självklart
finns den tillgänglig i stencilform, 
liksom allt annat material som
lämnas in till BFR. Det står natur-
ligtvis författaren fritt att själv ge 
ut sin rapport - BFR censurerar
inga rapporter - och det har Dick 
Sjöberg valt att göra.
Vi kan konstatera att det idag

finns en marknad för diverse ock-
ulta läror som saknar empiriskt

stöd. De nya lärorna har anammat 
en vetenskaplig och särskilt en fysi-
kalisk terminologi med ord som
energi, kraft, fält osv. Detta ger
möjligen ökad trovärdighet åt re-
spektive läras påstående. Men sam-
tidigt innebär det att man gör nå-
got som traditionell religion inte
gör, nämligen utfärdar veten- skap-
liga utsagor. Men då får man också 
finna sig i att kritiskt granskas av 
vetenskapsvärlden. I andra länder 
har det gjorts omfattande veten-
skapliga studier om jord- strålning. 
Ingen av dessa tyder dock på att 
det finns samband mellan jord-
strålning och ohälsa. 
Bertil Pettersson, generaldirektör, 
Byggforskningsrådet
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BFR GER INTE UT PSEUDOVETENSKAP!
av Bertil Pettersson - LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 4 1996 

Som nybörjare och sedan nå g-
ra år medlem i SSF har jag 
en del funderingar kring

dom allmänt förekommande b e-
skrivningarna av Curryrnätet som 
väldigt regelbundet. 

  Det stämmer inte alls med dom 
erfarenheter som jag har i min
närmiljö. Kanske är det något an-
nat än Currylinjer som jag detekte-
rar eller är det så att "ingen" göte-
borgare skrivit någon bok eller ar-
tikel i någon tidning om sina rön? 

Jag har detekterat bl.a. Currylinjer 
på ett flertal platser i Göteborg se-
dan maj -96 och det är snarare re-
gel än undantag med avvikelser
från "typisk" fördelning. 
  Ett exempel: Jag bor nära södra 
foten av Älvsborgsbron(som korsar 
Göta Älv till Hisingen). Där ligger 
bl.a. Älvsborgs gamla slottsruin
som anlades i början av 1600-talet.
Rester av murarna finns kvar och 
dessa har jag funnit orienterade ef-
ter Currylinjer. Murarna be- skri-
ver inte något exakt regel- bundet 
rutnät utan de beskriver bågfor-

mer med varierande avstånd! 
Enligt min uppfattning beror dessa 
avvikelser på inslag av bergkristall i 
Göteborg vilket förutom att ändra 
Currystrålningens utbredning dess-
utom ofta förstärker denna. Göte-
borg är ur jordstrålnings- synpunkt 
mycket farligt! Det vore intressant 
med kommentarer, -inte minst
från Göteborgare! Vad är det för 
konstiga "Currylinjer" som jag de-
tekterat?

Svara till: vipirof@post.utfors.se

CURRYLINJER - GÖTEBORG
av Robert Franklin
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Läste en artikel om slagrutor 
och magnetiska fält och vill 
bara kommentera en sak

som jag tycker är lite synd att det 
inte poängteras. Själv kan jag inte 
leta rätt på dessa "fält" -stråk och
nyttja slagruta, så j ag behöver inte 
ta detta i försvar, men som forsk a-
re har man med tiden lärt sig att 
vara lite mera ödmjuk inför ku n-
skap som inte föreligger.
  Denna ödmjukhet tycks inte alls 
prägla dem som starkt fördömer
och inte ens vill ta en diskussion 
om principerna eller möjligheter-
n a .
Jag var också personligen kraftig
motståndare till detta "ovetenskap-
liga sammelsurium" till för något 
tiotal år sedan. Efter att ha träffat 
massor av människor som klarar
av det jag inte klarar av, men som 
kommer till ungefär samma resul-
tat, känner jag intuitivt att det ligg-
er mycket sanning i dessa "fält"-
linjer och deras eventuella skador 
även på människor. Jag kan därför 
inte förstå BFR som inte trycker
upp rapporten om de begärt en ut-
redning/översikt. Man kan dock
inte begära en vetenskaplig utred-

ning om det inte föreligger veten-
skapliga undersökningar. Det är å 
andra sidan svårt att göra veten-
skapliga undersökningar inom ett 
område där det inte finns mätin-
strument som är entydigt använd-
bara. Det man kan göra, och som 
säkert har gjorts, om än risker
finns för stora felkällor, är att sta-
tistiskt låta testa denna många
människors egenskap och deras
möjlighet att identifiera samma
fältnät. De diskutabla kraven på
"vetenskap" måste BFR ha varit
medvetna om redan vid beställ-
ningen, varför jag misstänker att 
man inte begärt en "vetenskaplig 
utredning", utan en översikt som 
belyser empirisk kunskap, vad vissa
personer kan mäta, andra inte,
och vilka risker för människan
som skulle kunna tänkas föreligga 
om dessa linjer är en realitet.
  Jag åhörde ett radioprogram för 
ca en månad sedan där en lunda-
forskare på tekniska högskolan
(tyvärr minns jag inte hans namn), 
som påstod sig ha ett mätinstru-
ment, verkligen fick försvara sig
och argumentera, blev utskälld och 
tillrättavisad av vissa, men höll på 
sina principer och fick ett massivt 
stöd från merparten av de perso-

ner som ringde till programmet
från hela Sverige. De lät sannings-
enliga och trovärdiga, de som kun-
de känna av dessa fält. Säkert går 
man till vissa överdrifter från båda 
läger, men så länge ingen veten-
skapligt har kunnat motbevisa på-
s t å e n d e n a  r ö r a n d e  d e s s a
"magnetiska fält", så bör de empi-
riska påstående om deras existens 
gälla som hypotes. Det är åtminsto-
ne praxis att resonera så. Därför 
borde man verkligen satsa för att 
noggrannare försöka förstå dessa
människors inbyggda "mät- instru-
ment" och antingen motbevisa hy-
potesen eller bevisa linjernas före-
komst, för att sedan statistiskt för-
söka bekräfta eller vederlägga, och 
kanske i framtiden rent av mäta, 
eventuella effekter på människan. 
Det vi inte vet idag kan vara barns-
ligt enkelt i övermorgon, precis
som att jorden kretsar runt solen. 
Bengt Nihlgård, professor i väx t-
ekologi
h t t p : / / w w w . l u . s e / i n f o /
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 LITE ÖDMJUKHET VORE PÅ SIN PLATS
av Bengt Nihlgård - LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 4 1996 

Jag tackar och bockar för de här 6 
åren jag fått förtroendet att göra 
SSF:s tidning Slagrutan men nu
har jag annat att göra och tiden
räcker inte alltid till. Det har - som 
med allt ideellt arbetet - varit öms-
om vin ömsom vatten. Stunder av 
sena nätter och grusiga ögon sittan-
de framför datorn med svårigheter 

att få fram tillräckligt med artiklar 
och andra stunder av mycket in-
tres- santa kontakter med våra duk-
tiga och engagerade medlemmar
via telefon, mail och brev. Så den 
(eller de personer) som nu känner 
in- tresset och ansvaret att ta över 
vår fantastiska tidning garanteras
där- för många intressanta och sti-

mu- leranden stunder i arbetet
med att styra in tidningen i 2000-
talet.
Så tack och hej från mig

Henrik

REDS (NÄST) SISTA HÖRNA
av Henrik Söderlund



SLAGRUTANSLAGRUTAN

Utredningen av mordet på 
statsminister Olof Palme 
går nu in på sitt femto n-

de år. Enligt nedanstående artikel 
hittade polisen mordvapnet redan 
för flera år sedan tack vare tips b a-
serade på försök med slagruta.
Men fyndet hemlighålls fort - fa-
rande konstaterar si gnaturen Nils 
Holgerson, som här avslöjar flyk t-
vägen från mordplatsen och tec k-
nar en historisk bakgrund.

  I Lyon rånmördades 1692 en vin-
handlare och hans hustru. Mord-
vapnet var en häcksax som blodig 
lämnats kvar på brotts- platsen.
Det fanns inga som helst spår av 
någon mördare och polisen visste
inte hur man skulle fortsätta efter-
spaningarna. Någon föreslog då att 
man skulle tillkalla Aymar, som
med sin slagruta tidigare avslöjat
flera tjuvar.
  Stadens polisprefekt ville emeller-
tid först övertyga sig om Aymars 
förmåga. För att pröva honom
grävde man två gånger ner häck-
saxen och tre andra häcksaxar på 
spridda ställen i en trädgård. Ay-
mar tillkallades och kunde båda
gångerna visa exakt var man gömt 
den häcksax som var mordvapnet. 
Aymar fick då bistå polisen och ef-
ter att närmare ha bekantat sig
med mordvapnet kunde han gåen-
de med slagrutan småningom spå-
ra tre män som utfört mordet. Två 
av dem hade flytt ur landet, deras 
spår ledde ut genom stadsporten
till gränsen. Spåren av den tredje 
ledde till ett fängelse där han ham-
nat av andra skäl och kunde pekas 
ut av Aymar.1

Den väldokumenterade berättel-
sen om Aymar kom att väcka tan-
ken hos signaturen och några
andra, av parapsykologi intressera-

de personer att försöka lokalisera 
det försvunna s.k. Palmevapnet. Vi 
hade i andra sammanhang gjort
lyckade försök med den paranor-
mala sökmetod som påvisats av
Göte Andersson och av honom
kallats psi-spåret.2

Psi-spår mot Stockholm
  Vårt projekt inleddes under någ-
ra höstdagar 1996. Vederbörande 
”sändare”, som befann sig på en
plats i Sydsverige, koncentrerade
sig på ett fotografi av Olof Palme
och samtidigt på en bild med en re-
volver av förmodat samma typ som 
mordvapnet. Ett därigenom etable-
rat psi-spår kunde med slagruta de-
tekteras som ledande i riktning
mot Stockholm. Vi kunde därefter 
inne i Stockholm, delvis oberoen-
de av varandra, från mordplatsen 
vid Sveavägen och flera andra stäl-
len på motsvarande sätt etablera
nya psi-spår. Dessa visade sig, med 
något undantag, leda i riktning
mot ett bostadshus nära Folkunga-
gatan på Södermalm. Sedan vi ock-
så skaffat fram ritningar på huset 
fann vi den lägenhet i vilken psi-
spåren strålade samman.
  Var det mordvapnet vi hade loka-
liserat? Och hur hade det i så fall 
hamnat i lägenheten? Det kändes 
naturligtvis frestande att knacka på 
och be att få titta på Palmevapnet.
Vi avstod. I lägenheten bodde sam-
ma person som vid tiden för mor-
det.

Flyktvägen
  Vid sidan av psi-spår och intervju-
er fanns andra möjligheter att få 
fyndet bekräftat. Närmast till
hands låg att göra som Aymar: gå 
omkring med slagruta på mord-
platsen och fortsätta därifrån i den 
riktning som slagrutans utslag efter 
hand anvisade. Det blev en lång, 
spännande och vad gäller färdvä-
gen högst oväntad dagsvandring

genom Stockholm i den flyendes 
spår. Från trapporna upp till
Malm- skillnadsgatan hade flykten 
gått Brunnsgatan ner till Birger
Jarlsgatan. Efter en omväg genom 
Humlegården och österut ända till 
Narvavägen fortsatte flyktvägen
mot söder utmed stadens kajer så 
som kartbilden visar. Vid Slussen 
bar det iväg uppför trapporna mot 
Mosebacke Torg och därifrån på
diverse omvägar fram till den tidi-
gare lokaliserade adressen.
  Den flyende tycks ha varit noga 
med att under sin nattliga flykt
hem till bostaden konsekvent hålla 
sig på största möjliga avstånd från 
mordplatsen. I mörkret utmed ka-
jernas ytterkanter riskerade veder-
börande inte att bli igenkänd i
strålkastarskenet från mötande bi-
lar. Inne på gatorna gick flykten, 
sannolikt av liknande skäl, mesta-
dels på trottoarerna till höger i
färdriktningen. Vittnesuppgift-
erna att den flyende verkade smi-
dig och spänstig kan passa väl in på 
någon med kondition att till- rygga-
lägga den drygt 6 km långa sträck-
an till fots i vinterkylan och söka
sig uppför branta trappor på fyra 
olika ställen. Liksom mordet ger
flyktvägen intryck att vara resultat
av noggrann planering.

Förklaringsmodeller
  Eftersom det enbart i Sverige
finns flera tusen revolvrar av sam-
ma typ som mordvapnet var det
överraskande att psi-spåren etable-
rades i så entydig riktning. Har
emellertid ”sändaren” en någorlun-
da riktig uppfattning om det sökta 
föremålets utseende och kan visu-
ellt förknippa föremålet med viss 
person eller händelse, tyder våra
försök på att associationer av sist-
nämnda art kan bli utslagsgivande 
för psi-spårens uppkomst och rikt-
ning när det existerar flera likada-
na föremål.3

KAN PARAPSYKOLOGIN LÖSA PALMEMORDET?
av Nils Holgerson
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  Till skillnad mot fenomenet med 
psi-spår, vilka påtagligt existerar i 
nuet och enkelt kan identifieras
med slagruta, kan det vara svårare 
att förklara vad som gör det möj-
ligt att likt Aymar med slagruta föl-
ja en flyktväg i det förflutna och, 
som i vårt fall, ett mer än tio år 
gammalt spår. Definitionsmässigt
rör det sig här om psykometri, nå-
got som med en mer åskådlig ve-
tenskaplig term har beskrivits som 
objekt- association.4 Sannolikt
krävs i sådana fall speciell känslig-
het hos slagrutepersonen för att,
under inverkan från den fysiska
omgivningen eller kanske från ett 
minnesbärande fält av holistisk na-
tur, kunna registrera ifråga- varan-
de informationer från svunnen tid. 
På grund av fenomenets subtila ka-
raktär torde försök av detta slag
med framgång kunna utföras eller 
upprepas endast om särskilt gynn-
samma omständigheter samman-
träffar.
  Det tål upprepas att en som
slagruta använd klyka inte besitter 
någon egen inneboende magisk
kraft. Klykans rörelser via händer-
na är endast en i det fysiska mätbar 
återspegling av reaktioner från sla-
grutepersonens undermedvetna.
Det är betingelserna för dessa
omedvetna reaktioner och deras
natur som intar en central plats i 
forskningen kring slagrutefeno-
menet. Skeptiker, som betraktar
denna forskning med visst förakt, 
må säga vad de vill: utan Aymar 
och hans slagruta hade mordet i 
Lyon säkerligen aldrig blivit upp-
klarat.

I säkert förvar
  Sammantagna bedömdes våra
iakttagelser ha sådan substans att 
det fanns anledning underrätta
rikskriminalens Palmegrupp. I no-
vember 1996 informerades polisen 
därför om flyktvägen och hos vem 

mordvapnet kunde återfinnas. Sla-
grutemätningarna höll streck: re-
dan några få dagar efter att polisen 
underrättats kunde vi genom för-
nyade psi-spår konstatera att vad vi 
bedömt som mordvapnet flyttades 
till annan plats i Stockholm.
  Våra upptäckter och deras vidare 
öde hos polisen har totalt mörk-
lagts. Att mordvapnet tagits i för-
var bekräftas emellertid indirekt
genom en radiointervju med Pal-
meåklagaren Jan Danielsson den
20 mars 1997. Han redogjorde då 
för nya tips om att vapnet skulle 
finnas ”någonstans i Stockholms-
trakten” men framhöll att dessa
uppgifter saknade distinktion och i 
geografiskt hänseende gav utrym-
me för flera olika tolkningar. Var-
för polisen trots de nya tipsen inte 
brydde sig om att leta efter vapnet 
förklarade han bl.a. med att det
inte var någon brådska eftersom
”vapnet ligger där det ligger och är 
inte åtkomligt för någon utom- stå-
ende”. Danielssons oavsiktligt yppa-
de vetskap om att ingen utom poli-
sen kan komma åt Palmevapnet
varhelst det således kan finnas, av-
slöjar att han i själva verket bör 
veta både var vapnet finns och hur 
betryggande det förvaras på platsen 
i fråga. Men varför hemlighålla sa-
ken?
  Stämmer de gjorda iakttagelserna 
visar våra slagruteförsök att man
på parapsykologisk väg även nu för 
tiden kan få kunskap om okända 
eller hemlighållna förhållanden.
För vår del är detta forsknings- pro-
jekt därmed avslutat men kvar
finns tyvärr oupplöst det i sitt slag 
svåraste nationella trauma som
drabbat svenska folket under 1900-
talet. Eftersom polisen lagt locket 
på har vi därför överlåtit åt utom-
stående med professionell bak-
grund att på egen hand arbeta vi-
dare utifrån vårt material så att
sanningen om mordet på Olof Pal-

me i sinom tid kan klarna och
komma till offentligheten.

Noter
1 Aymars bedrifter har närmare be-
skrivits av Örjan Björkhem och
Martin Johnson i     ”Parapsykologi 
och övertro” (1986).

2  G ö t e  A n d e r s s o n :  ” P s i -
spåret” (1994). Ett psi-spår är, enk-
last beskrivet, ett slags förtätning 
som bildas linjärt mellan en person 
och ett föremål när personen
(”sändaren”) tänker koncentrerat
på föremålet. Efter bildandet av
psi-spåret, som är tubformat och ca 
en meter i diameter, kan man med 
slagruta fastställa spårets riktning
till föremålet och på så sätt söka sig 
fram och hitta detta.

3 En vetenskaplig undersökning av 
psi-spåret har publicerats i Journal 
of the Society for Psychical Rese-
arch, Vol.59/1994, av Nils-Olof Ja-
cobson och Jens A.Tellefsen.

4 Göran Brusewitz: ”En ny världs-
bild växer fram” (1999) s.67.

Kan Parapsykologin lösa ... forts.
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Kan Parapsykologin lösa ... forts.

Flyktvägen efter mordet på
Olof Palme enligt mätningar
med slagruta.
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ANG. SSF:S VISIONER
av Arvid Enblom
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SSF:s Visioner ... forts.

 Hur upplevs Intuition? En stark 
känsla av att någonting är rätt eller 
fel En stark känsla av att välja en 
viss inriktning En plötsligt idé En 
plötsligt insikt om samband och
mönster.

  När ger den sig till känna? Vid ut-
forskandet av något ovanligt l bör-
jan av ett projekt. Vid lösningar av 
problem

Hur kan intuition förklaras? Det
är frågan om: Tankar som inte är 
medvetna Ett steg i logiskt resone-
rande En fråga om att tänka i ana-
logier (paralleller, överens- stäm-
melser) Erfarenhet Fantasi Nytän-
kande (Källa: Eva Heinstedt, Lunds 
universitet)

  Om intuition. Så här säger nobel-
pristagarna själva om intuition:

  Leon Lederman 1988: Det fanns 
en känsla av att det här kanske var 
en givande väg att gå. Men när vi 
diskuterade det med våra teoretiskt 
inriktade vänner var de mycket
skeptiska. Det var där intuitionen 
kom in, en slags envis känsla av att 
det ändå kunde vara givande... Pro-
blemet med intuitionen är att det 
inte har någon logisk grund... I en 
vetenskap som partikelfysik har du 
en kommitté som du måste överty-
ga. De måste dela din intuition.
Det är väldigt svårt att förmedla 
dina känslor.

Melvin Schwartz, 1990: Plötsligt 
fanns idén där. Vad som föranled-
de den vet jag inte. Allt jag vet är 
att jag i ena minuten inte hade nå-
gon idé och i nästa visste jag exakt 
hur jag skulle göra experimentet. 
Jag visste hur jag skulle besvara frå-
gan.

  Sidney Altman, 1989: Det kan
vara i början av ett projekt, som en 
ursprungsidé. Innan du börjar ett 
projekt funderar du ut det. Intui-
tionsdelen kommer in när du be-
stämmer i vilken riktning du ska 
gå. Då har du förmodligen integre-
rat vad du tidigare har lärt dig, vad 
du har last dig till och vad du gått 
och funderat på.

  Nobelpristagaren i kemi, Jean-
Marie Lehn: "Jag tror att intuition 
är kopplad till fantasi: förmågan
att generera många idéer... Fanta-
si, förmåga att skifta perspektiv,
flexibilitet och öppenhet, det är
grunden för all vetenskap. Du be-
höver mer men fantasin är det vik-
tigaste," .

FAKTA INTUITION
http://www.angelfire.com/id/sho/intuitionartikel.html
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Kreativa forskare kan fre stas
söka sig utanför hög - sko-
lan. Lund/Sundsvall (TT)

Nio av tio vetenskapsmän fö ljer sin 
intuition i sin vetenskapl iga forsk-
ning. De låter intuitionen vägleda 
dem i utforskandet av det okända. 
Att lyssna till intui tionen är betyd -
elsefullt för att nå vete nskapliga
forskningsgenombrott, fastslår tio
nobelpristagare i kemi och fysik.

  Tilliten till intuitionen tycks vara 
en del i det som skiljer de fram-
gångsrika forskarna från andra
som inte är lika kreativa och nytän-
kande. Vad är intuition? Ett svår-
fångat begrepp. Intuitionen lyfter 
fram det väsentliga. Det är en
stark känsla - en bedömning - av 
att något är rätt eller fel. Intuition 
kan vara en fysisk känsla i maggro-
pen eller en plötslig inre idé eller 
bild som blixtrar förbi i medvetan-
det. "Att gå på känsla" brukar man 
säga.

Många beskrivningar
  Det finns många beskrivningar av 
detta i samband med vetenskapliga 
upptäckter men någon empirisk
studie av vetenskaplig intuition har 
knappast funnits förrän nu. Eva
Heinstedt, doktorand i psykologi
vid Lunds universitet har djup- in-
tervjuat tio nobelpristagare i kemi 
och fysik. För nio av de tio veten-
skapsmännen har intuitionen haft 
betydelse i deras vetenskapliga
forskning, visar intervjustudien.

Känslan vägleder
Vetenskapsmännen erkänner att 

de använder intuition och att den 
är betydelsefull i forskningsarbetet. 
Det är intressant med tanke på vad 
som kan styra forskning och utbild-

ning. I vetenskapliga sam- man-
hang är intuition fortfarande kon-
troversiellt, säger Eva Hein- stedt. 
Många forskare avfärdar fortfaran-
de intuition som oveten- skaplig
och därmed oanvändbar.

Radikal kreativitet
  Men det finns två slags kreativitet 
som tar i anspråk olika sätt att fors-
ka på. Dels finns det radikal kreati-
vitet som innebär att utveckla helt 
nya teorier och metoder. Dels
finns det adaptiv kreativitet som
innebär att forska inom ramen för 
kända teorier och metoder.
De intervjuade nobelpristagarna
tillhör den grupp forskare som syss-
lar med radikal kreativitet. De an-
vänder sig av intuition under alla 
faser av forskningsprocessen, från 
val av ämnesområde till problem-
lösning och bildandet av nya teori-
er.
  De beskriver intuitionen som en 
stark känsla av att plötsligt ha stött 
på någonting betydelsefullt, och
först efteråt kunnat förklara den 
logiska grunden.

Självlysande bilder
  Intuitionen beskrivs ibland som
en inre bild som står fram nästan 
som självlysande. Eller upplevelsen 
att plötslig få en idé eller bli varse 
ett samband. Många tror att forsk-
ning enbart utgörs av empiriska
studier grundade på logiska och ra-
tionella resonemang. Men det är 
en ytlig syn på forskning, anser Eva 
Heinstedt. Forskning är också en 
kreativ process, en förmåga till ny-
tänkande. Det understryks också
av nobelpristagarna under intervju-
erna: Vetenskapsmännen fick ofta 
plötsliga kreativa uppslag och intui-
tiva känslor när de tog pauser från 
arbetet. Många betydelsefulla idéer 

kommer i de så kallade hypnagoga 
ögonblicken klara ögonblick av av-
spänd vakenhet innan sinnet är
fyllt med tankar — visar kreativi-
tetsstudier.

Omedveten kunskap
  Intuitionen kan inte komma
fram när man är omedelbart foku-
serad på ett problem, utan först
när man byter perspektiv, tar en 
paus och gör ett avbrott, säger Eva 
H e i n s t e d t .
Flera av vetenskapsmännen tror
att intuition är en process i det un-
dermedvetna i vilken alla sin-
nesintryck, tidigare kunskap och
erfarenhet vi lagrat inom oss bear-
betas och omvandlas till ny kun-
skap.

Starka känslor
  Denna kunskap ger sig till känna 
som starka känslor eller idéer, som 
inte logiskt kan förklaras eftersom 
vi inte är medvetna processen.
Eva Heinstedt är starkt kritisk till 
utvecklingen med allt hårdare
vinstkrav och konkurrens inom ut-
bildning och forskning. Risken
finns att detta driver fram struktu-
rer och arbetsklimat som är i kon-
trast till kreativa miljöer. Kreativa 
forskare kan frestas söka sig utan-
för högskolor och universitet för
att få utlopp för sin kreativitet på 
andra områden.

 INTUITIONEN VIKTIG FÖR VETENSKAPSMÄN
av Marie Gustafsson - Östgöta Correspondenten 99-07-19



SLAGRUTANSLAGRUTAN



SLAGRUTANSLAGRUTAN

Aura: Ett fält - en utstrålning - sam-
mansatt av olika färger som omger 
människor, djur och växter. Fälten
kan variera i storlek och färg beroen-
de bl.a. på hälsa, sinnes- stämning
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 pinnar av
metall. Kallas även vinkel- pekare..

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 --


