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I detta nummer: RRedaktörens rader:edaktörens rader:   
Jag trodde inte att det skulle bli så här Jag trodde inte att det skulle bli så här 
ii nnspsp ii rerande att göra en föreningstidning, rerande att göra en föreningstidning, 
jag som aldrig tidigare har arbetat med jag som aldrig tidigare har arbetat med 
något dylikt.något dylikt.   
Tack för al la bidrag som kommer, ochTack för al la bidrag som kommer, och som  som 
kommer under hela tiden, vilket ger mig kommer under hela tiden, vilket ger mig 
möj l imöj l i ggheten att arbeta med dessa direkt heten att arbeta med dessa direkt 
när dom kommer.när dom kommer.  
Nu hoppas jag att Du inte blir ledsen om Nu hoppas jag att Du inte blir ledsen om 
det skulle vara så att just ditt bidrdet skulle vara så att just ditt bidrag inte ag inte 

råkar komma med den råkar komma med den 
här gången. Alla bhär gången. Alla b i -i -
drag finns dock kvar drag finns dock kvar 
och kanske de boch kanske de beehövs hövs 
nästa gång.nästa gång.   
Förhoppningsvis är Förhoppningsvis är 
det det så, att detta vårt så, att detta vårt 
sasammarbete kan bl i arbete kan bl i 
ännu brännu breedare dare ––  l ita  l ita 

inte på att din kompis skickar ett bidrag. inte på att din kompis skickar ett bidrag. 
Det är bara våra gemensamma strävaDet är bara våra gemensamma strävan-n-
den som kan föra föreningen framåt.den som kan föra föreningen framåt.   
Än en gång vil l jag, ti l lsammans med stÄn en gång vil l jag, ti l lsammans med sty-y-
rere ll sen, betona att bidragen som kommer sen, betona att bidragen som kommer 
med inte på något sätt behöver överenmed inte på något sätt behöver överens-s-
stämma med slagstämma med slag--ruteförbundets, min eller ruteförbundets, min eller 
din uppfattning.din uppfattning.   
Det är just därför Du behöver tala om, Det är just därför Du behöver tala om, 
om du om du har gjort någon annan erfarenhet har gjort någon annan erfarenhet 
ee ll ler obseler obserr vation än vad som har beskrvation än vad som har beskr i-i -
vits. Alla får vi därigenom möjl igheten att vits. Alla får vi därigenom möjl igheten att 
testa och kanske komma sanningen något testa och kanske komma sanningen något 
närmare.närmare.   
Vi får gemensamt fundera över fråganVi får gemensamt fundera över frågan  hur  hur 
vi skall klara av att sammanställa och vi skall klara av att sammanställa och 
eventuellt eventuellt utvärdera resultatet. Det kautvärdera resultatet. Det kan-n-
ske vi kan diske vi kan di sskk uutera på vårt kommande tera på vårt kommande 
årsmöte.årsmöte.   
För att sprida den kunskapen kan vi aFör att sprida den kunskapen kan vi an-n-
vävännda vår tidning även i fortsättningen.da vår tidning även i fortsättningen.   
  
Obs! att det tyvärr har bl ivit ett beklaObs! att det tyvärr har bl ivit ett beklag-g-
ligt tryckfel i vårt nr. 18, som har ställt l igt tryckfel i vårt nr. 18, som har ställt 
ti l l en hel del förtret. Jag beklagar att så ti l l en hel del förtret. Jag beklagar att så 
har skett och ber om ursäkt.har skett och ber om ursäkt.   
Vi l l  n i koVil l ni ko ntakta ntakta vårvår  Sven Lind per E Sven Lind per E--mail, mail, 
så är hans riktiga adress:så är hans riktiga adress:   

sven.t.lind@telia.com 
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TT iden går och allt förändras. För fem år se-
dan tillträdde jag posten som ordförande för Svenska 
Slagruteförbundet. Nu tycker jag att jag har lämnat mitt 
bidrag och vill tacka för mig, sluta med det arbetet och 
överlåta ordförandeskapet på en ny kraft. Livet för-
ändras ständigt, och jag har fått nya arbetsuppgifter 
som inte lämnar plats för SSF-arbetet. 
Men intresset för slagrutan kommer aldrig att försvinna. 
 
Det är med viss saknad jag lämnar detta arbete. Nå-
gon enstaka gång har det känts tungt när alltför många 
timmar har gått åt till pappersarbete, men oftast har det 
varit positivt. Jag har haft glädjen av att se några av 
mina intentioner om SSF:s utveckling gå i uppfyllelse, 
och jag har fått många inspirerande telefonsamtal och 
brev från medlemmarna som har mynnat ut i tänkvärda 
diskussioner. Tack alla ni för detta! 
 
Vad har förändrats på dessa fem år? Det är åtskilligt. 
Bl.a. tycker jag mig känna att det börjar bli klart för allt 
fler att dessa sublima dvs. svaga krafter och energier 
som vi mäter med slagrutan är så ömtåliga och känsliga 
att de lätt förändras av människans eget energifält och 
tankeverksamhet. Därigenom har det också blivit vanli-
gare att acceptera att olika personer kan få olika mät-
resultat, och ändå ha rätt var och en för sig. 
 
Det är något mera accepterat i allmänhetens ögon idag 
att vara slagruteman, men inte tillräckligt. Förändringen 
går långsamt och man kan fortfarande lätt bli betraktad 
som udda om man tar fram slagrutan vid val av matva-
ror i storköpet. Men att prata om Currylinjer och om 
sängplacering har blivit mer godkänt. 
 
Något som har förbättrats är antalet medlemmar i SSF. 
Vi är idag över 700 medlemmar. För fem år sedan var 
antalet ca 500. Jag skulle gärna ha sett att vi vore över 
1000 medlemmar idag. I det här tidningsnumret följer 
med en presentation av Slagruteförbundet i form av en 
liten folder.  
 
Meningen med den är att var och en av er skall ha 

möjlighet att lämna över den till någon vän, som kan in-
tresseras för att gå  med i SSF. Som extra hjälp med-
följer också ett inbetalningskort. Ju fler vi blir, desto 
större möjlighet har vi ju att påverka samhället att ta 
hänsyn till skadliga sublima jordstrålningsenergier vid t 
ex uppbyggandet av vägar, skolor, sjukhus etc. och i 
en ökad förståelse av att allt levande, växter, djur och 
människor inte är rena mekaniska varelser som reage-
rar automatiskt på yttre stimuli efter ett förutbestämt 
mönster, utan att vi är resultatet av ett ofattbart kom-
plext system av energier, medvetenhet och materia. 
 
Något jag skulle vilja se i framtiden är en klarare di-
stinktion mellan två av de fenomen som vi sysslar med. 
Vad jag menar är å ena sidan det fenomen som består i 
att känna, känna igen och eventuellt påverka de plats-
bundna energier som vi med ett gemensamt namn kal-
lar jordstrålning och  likaså de personbundna energier 
som vi kallar aura. Å andra sidan det fenomen som vi 
använder när vi kartpendlar eller känner på avstånd, ett 
slags fjärrslagruteri. Det gränsar till Parapsykologernas 
arbetsfält. Ett framtida närmare samarbete mellan de 
två förbunden skulle troligen kunna ge frukt. 
 
Innan jag släpper pennan för denna gång vill jag tacka 
alla styrelseledamöter som jag har haft förmånen av att 
samarbeta med under åren. Detta samarbete har varit 
fyllt av glädje. 
 
Slutligen vill jag önska min efterträdare lycka till! 
Sven Lind      

Ordföranden har ordet 
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E fter att ha fått ett antal hot-
brev från två personer som anklagar 
mig för att skicka ”skadliga vibbar” 
vill jag härmed peka på en risk i 
samband med retzonstillsyn. Den 
ena personen är en äldre man som 
jag lärde använda vinkelpekare för 
ca 2 år sedan och som jag inte haft 
någon kontakt med sedan dess. 
Den andra personen vet jag ingen-
ting om förutom att det är en vänin-
na till nämnde man. 

Hoten består t.ex. av att mitt 
namn ska lämnas ut till satanister. 
Det konkreta som hittills hänt är att 
mannen skämt ut mig inför grannar-
na vilket är mycket olustigt. Jag låg i 
badkaret mitt på dagen varvid 
plötsligt en röst från trapphuset eka-
de in i lägenheten: ”Du gräver din 
egen undergång”. 

Nu tvingas jag polisanmäla bre-
ven och ofredandet! 

Det vore förödande om vi får en 
situation där alltfler okritiskt ”tolkar” 
slagruteutslagen som absoluta san-
ningar. Får man utslag som visar att 
en person som man inte alls känner 
och aldrig har träffat ”avstör” eller 

skickar ”skadliga vibbar” bör man 
ta sig en allvarlig tankeställare över 
vad man sysslar med. Det är nämli-
gen ytterst osannolikt att en sådan 
indikering skulle vara någonting an-
nat än ett eller möjligen flera 
”hjärnspöken”. Dessutom finns det 
all anledning att ifrågasätta huruvida 
det alls går att manipulera naturens 
fält. Jag har själv ingen bestämd 
uppfattning därom eftersom den 
kunskap som idag finns är otillräck-
lig. (Visserligen har jag en del erfa-
renheter som tyder på att t.ex. 
”mental avstörning” är möjligt). 

Bakom varje slagruteutslag finns 
det en orsak, ett naturfenomen som 
man inte vet riktigt vad det är och  
som en del kallar ”subtil energi”. Ut-
slagen är ingen inbillning.  Man ska 
visa respekt för människors upple-
velser och berättelser. En mycket 
viktig och central fråga är emellertid 
vilka slutsatser man drar av sitt rut-
gängande! Man måste anstränga sig 
för att undvika alltför långtgående 
eller direkt orimliga slutsatser av det 
man upplever vid rutgängeri! 

Genom att jämföra ovan be-
skrivna ”hjärnspöken” med vad ett 

antal ojäviga, erfarna och erkänt 
skickliga slagrutemän detekterar 
kan man korrigera mentala 
”urspårningar”. Troligen kommer 
det då att visa sig att dom ”skadliga 
vibbarna” inte existerar på annat sätt 
än i huvudet på den enskilde rut-
gängaren. (Någon kanske tycker 
det är respektlöst att tala om hjärn-
spöken vilket jag kan ha en viss för-
ståelse för. Vad som dock i ordets 
tyngsta innebörd är respektlöst är 
att med hjälp av vinkelpekare döma 
en medmänniska och utsätta denne 
för förtal och hot.) 

Att använda slagrutan eller annan 
indikator till att döma människor är 
någonting som man måste ta klart 
avstånd från! –liksom våld och hot i 
alla dess former.( Hur skulle det 
kännas om domaren viftade med 
vinkelpekare bakom skranket? ☺  ) 

Det finns en risk att historien 
upprepas. Står vi inför en period 
med ”moderna” häxprocesser? 

 
Bästa slagrutehälsningar från 
xxxxxxxxx 

Redaktionen tillåter sig att inte skriva ut insändarens namn. Finns det någon som vill kontakta insändaren kan ett 

Rutgängeriets avigsidor.   Häxjakt i modern tid 

Koranen 
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Jag gör avstörningar, men nästan enbart när jag får frå-
gan eller någon mår mycket dåligt. 
 
Jag har avstört hemma hos mig, Currykorsen har varit 
kvar i huset, men på annan plats. 
Currykorset fanns vid diskbänken men finns numera 
mitt på köksgolvet. Konstigt! 
 
Vid ett annat tillfälle gick jag som följer tillväga: 
Jag har en extramorsa på nära håll som måste gå till sin 
dotter för att ta emot telsamtal. 
När jag ringde till dottern, beklagade hon sig över att 
hon och hennes man kände sig så dåliga. Då sade jag: 
"vänta får vi se, jag skall pendla om det går bra att göra 
någonting". 
Pendeln talade om för mig att de låg på fel ställe. 
Jag frågade om det går att flytta på sängarna. Ja,  

i och för sig så låg brorsan här utmed väggen och han 
dog i cancer. Jag skall flytta sängarna i dag, svarade 
hon. 
Jag glömde bort det hela men då jag ringde efter unge-
fär en månad nästan skrek hon, hör du förresten, efter 
att jag flyttade sängarna mår vi mycket bättre.  
Det var väl bra svarade jag henne. 
 
Det är nog så att avstörning hjälper, men när jag gjort 
det har jag bett att avstörningarna inte  
skall skada dem som bor där och då antar jag att stör-
ningarna finns kvar, men inte på ett skadligt sätt. 
Prova gärna själv när du avstör. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lennart Hellberg 

         Svar på Fredrik Andrén´s artikel 
                             av Lennart Hellberg 

Enligt 1998 års årsmötes beslut så 
behövs mer forskning innan beslut 
tas om att offentliggöra nya linjer. Ja 
naturligtvis! Men då uppstår frågor-
na: Vem gör forskningen? Vart 
skickas forskningsresultaten som 
medlemmarna eventuellt gör? Finns 
det någon grupp som samanställer 
resultaten? Hur tänker styrelsen för-
medla forskningsresultaten till med-
lemmarna? 
 
Jag håller med Tore Rosén om att 
den viktigaste uppgiften för oss sla-
grutefolk är att hjälpa folk. Men när 
vi avstör i en fastighet då ikläder vi 
oss ett stort ansvar. 
Inte bara gentemot personerna som 
bor i fastigheten utan ansvaret för 

jorden kanske är ännu viktigare som 
flera debattörer har framhållit. Gi-
vetvis måste den som gör något som 
påverkar energierna i en fastighet 
kontrollera påverkan på personerna 
i bostaden och då fråga det högre 
jaget om man får göra avstörningen. 
Numera sätter jag bara en avstör-
ning på elcentralen och eventuellt en 
på vattenledningen (om du dricker 
ett halvt glas vatten så har din aura 
minskat till hälften efter 15 sek.). 
Avstörningen på elcentralen dämpar 
den skadliga strålningen i hela fastig-
heten. Kanske annan strålning ock-
så, men det har inte jag funnit bevis 
på. Kvicksilver och G137 pelare 
plockar jag bara bort om de är på 
en plats som inte går att undvika. De 

tillhör inte de gamla naturliga jord-
strålningsenergierna. 
Vid mental avstörning är det viktigt 
att betona att det bara är den skad-
liga strålningen som skall avstöras. 
På SSF´s höstmöte på Orust 1998 
kom vi fram till att det räcker med 
att söka dåliga och bra platser i en 
bostad. Hur långt det är till nästa 
dåliga plats som hamnar utanför bo-
staden är ointressant.   Men vid 
kursverksamhet då folk lär sig att in-
dikera olika jordstrålning, då är det 
viktigt att utövarna har samma be-
teckning på en given frekvens. 
Vill man veta hur stort c/c avståndet 
är mellan Hartmannlinjerna med 
samma polaritet då är det bara att ta 
del av Hartmann´s forsknings-

            Svar på Thore Rosén´s artikel 
                              av Svante Lindström 
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resultat. Dessa måttuppgifter gäller 
antagligen för hela världen. 
Eller ökar avståndet närmare ekva-
torn? Det gör det ju för Currylinjer-
na. 
Två gånger i vinter har jag träffat på 
skadliga platser där pendeln gav 
mig svaret att det var korsande 
Torlinjer. 
Min hjärna är programmerad för ca 
3 m. c/c avstånd mellan Hartmann-
linjer med samma polaritet, som har 
N-S riktning. Om det är 4 m som 

Tore Rosén skriver då måste jag 
programmera om min hårddisk. Det 
kanske är så att vi här, med detta 
tänkesätt, har svaret på varför en 
grupp duktiga slagrutepersoner inte 
indikerar en namngiven energi på 
samma plats vid en blindtest. 
Kontrollmätning 01-01-31 gav 
mig resultatet;   
H, N-S  3 m. V-Ö 3,2     Tor,  N-
S 4 m ,   V-Ö 3,8 m. 
 
Slagruteförbundet och dess med-

lemmar kanske i större utsträckning 
bör varna folk för att själva avstöra 
med egna föremål och sådana som 
de skickar efter. 
El, Mikrovågor, Radiovågor, G137 
pelare och Kvicksilverpelare är nya 
energier som vi inte är anpassade 
till. 
Kan vi stänga ute dessa från bosta-
den, utan att manipulera de naturli-
ga, då bör vi göra det i de lägenhe-
ter där folk mår dåligt.  
             

EFTERLYSNING A llt fler människor tar kontakt med någon  av våra 
medlemmar för att få hjälp med indikering av i för-
sta hand sängplatser. Ofta förmedlar våra medlem-

mar frågan vidare till någon i styrelsen. Frågorna kommer 
dessutom även via Internet, dels genom vår hemsida och dels 
genom den här tidningen. 
 
Men ack ack vad svårt det är att hitta någon i landet som 
kan hjälpa till med detta! Allt för ofta måste vi säga att vi kla-
rar inte detta på grund av för långa resor. 
Just nu är det endast 26 personer av alla våra medlemmar 
som åtar sig ett dylikt arbete.  
 
Därför efterlyser vi fler INDIKERARE, helst någon i  

varje region och större ort. 
 
Förteckningen över aktuella namn finns nu hos redaktören 
och det är mycket enkelt att skicka ett kort, ringa eller skriva 
ett e-mail till honom, så att just DU kommer med på listan. 
Tala i så fall även om vad du helst vill arbeta med. 
 
Adressen till redaktören ??    Titta på sidan 2. 
 
Styrelsen 
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S yftet med att lokalisera 
jordstrålningsfenomen är många 
gånger att medvetet undvika s k ne-
gativ strålning, vilken anses vara 
skadlig för människan. Sådan jord-
strålning finns säkerligen, men fak-
tum är att människans förhållande till 
denna strålning är avgörande för hu-
ruvida vi påverkas negativt eller ej. 
Man kan inte säga att jordstrålning 
är sjukdomsframkallande, möjligen 
skulle man kunna tänka sig att den 
kan vara sjukdomsförstärkande. 
Svåra sjukdomar hos människan 
och dess uppkomst ligger på ett än 
djupare plan inom organismen och 
har med människans evolution och 
hennes karmiska arv att göra. De 
astrala strömmarna, som jordstrål-

ning är, påverkas av människans 
livsföring och kan antingen svärtas 
eller renas beroende på livskvalite-
ten i den emotionella - mentala mil-
jön. Att t e x ett currykors skulle 
vara uteslutande skadligt för männi-
skan är en klen hypotes som måste 
kritiseras. Dock verkar det vara på 
det viset att flera människor reage-
rar mer eller mindre kraftfullt då de 
vistas i dessa korspunkter. Orsaken 
är okänd, men har i första ledet med 
människans egen organism att göra 
och dennes gemensamma eller icke-
gemensamma element med astral-
världen. Svaret på frågan ligger följ-
aktligen i den psykiska världen. 

Denna obalans mellan människan 
och den omgivande ickefysiska 
världen är en evolutionär fråga. I 

takt med att människans känslomäs-
siga och mentala miljö hårdnar och 
antar ett råare mönster, så skall den 
s k jordstrålningen komma att på-
verka oss än mer. Genom en föräd-
ling av människans medvetande vil-
ket måste ske genom altruistiska* 
medel, skall människan rent naturligt 
komma att vibrera samstämmigt 
med omvärlden. Men för all del, 
flytta på sängen kan man ju alltid 
göra om man till synes skulle må 
bättre av detta, men där torde grän-
sen gå. Avstörningar, anser jag, bör 
av karmiska skäl inte genomföras. 
Men det ligger i var och ens eget in-
tresse, huruvida man skall manipule-
ra med naturens auriska krafter eller 
inte. 

Jordstrålning och sjukdom 
                  Fredrik Andrén 

* 
altruism (nybildning, i anslutning till lat. a_lter 
'annan', på fr. autrui 'för andra människor', 'för 
nästan'), i biologin: uppträdande eller handlings-
sätt varigenom en individ gynnar en annan individ 
på sin egen bekostnad. Det naturliga urvalet har 
lett till att alla varelser är programmerade att 
maximera sin avkomlingsproduktion. Gener som i 
detta hänseende ger sin bärare större framgång 
än bärare av alternativa gener ökar i frekvens i 
populationen och ersätter gener som inte förs vi-
dare i samma takt. Gener är fullständigt själviska, 
eftersom den ena genens relativa ökning ju för-
utsätter den andras relativa minskning. Härav föl-
jer att individer också uppträder med total själ-
viskhet. Ett beteende skulle gynna andra gener 
än de egna och är således en biologisk otänkbar-
het. Likväl förekommer hos mängder av arter oli-
ka till synes altruistiska beteenden. Dessa torde 
kunna förklaras på något av följande sätt: 

   – En viss gens relativa frekvens i populationen 
ökar om den programmerar sin bärare att upp-
träda mot andra bärare av samma gen, dvs. mot 
nära släktingar (se ¤släktskapsselektion). Sociala 
insekter utgör det kanske mest utpräglade ex-
emplet på detta. 
    
Litt.: R. Dawkins, The Selfish Gene (1976); R. 
Trivers, Social Evolution (1985).  
 
Hämtat ur: Natonalencyklopedin´ s multimediaut-
gåva 2000 
 
 
 
Altruism  osjälviskhet, det handlingssätt, som 
främst tar sikte på andras väl. Motsats: egoism. 
 
Hämtat ur:  Bonniers Folklexikon 1957 
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Hörsalen på Örebro uni-
versitet var välbesökt den 
2001-01-24. 
Jag gladde mig åt att änt-
ligen få reda på hur det 
verkligen ligger till när det 
gäller sambandet  mellan 
mobiltelefon och männi-
ska!  

 
Professor Kjell Hansson- 
Mild som är verksam vid 
Örebro universitet och vid 
Arbetslivsinstitutet höll 
tillsammans med docent 
Lennart Hardell som är 
verksam vid Regionsjuk-
huset i Örebro, en gemen-
sam föreläsning.  
Båda forskar kring sam-
bandet mellan cancer och 
mobiltelefoni. 
 
Vi fick veta att inte ens 
dom främsta experterna är 

säkra på hur farliga våra 
nallar egentligen är. 
En påverkan på krop-
pen kan vi konstatera, 
men om detta medför en 
hälsoeffekt vet vi inte, 
säger prof. Mild. Men 
han råder oss att vara 
försiktiga innan vi vet 
mer. 
 
När kliniska studier 
genomförs kan påverk-
ningar på kroppen fast-
ställas. Huvudvärk, värme-
symtom och trötthet är 
signifikanta tecken i sam-
band med att vi använder 
mobiltelefon. 
Studier i andra länder ta-
lar om att blodtrycket 
höjs, att hjärtfrekvensen 
minskar och att tänkandet 
blir sämre. Men det finns 
också studier, där reak-
tionstiderna blir snabba-
re. Enl. viss forskning kan 
det även finnas ett visst 
samband med mer allvarli-
ga sjukdomar som  Alzhei-
mer och cancer. 
Fortfarande är det för 
få undersökta för att 
kunna dra slutsatser, 
samt att en längre tids 
påverkan kan förändra 
bilden.  
Därför är det  bäst att följa 
försiktighetsprincipen. 
Använder man en mobilte-
lefon rekommenderas all-
tid att använda en hands-
freeutrustning, då kan åt-

m i n stone 
flera ställen av kroppen 
utsättas för mikrovågorna 
och inte enbart huvudet i 
närheten av örat! 
 
Skaffar man en ny nalle,  
 
kan man dessutom fråga 
efter SAR-värdet, då alla 
telefoner snart skall vara 
märkta.  
SAR-värdet är ett värde 
som säger hur mycket 
energi en telefon som 
mest kan avge. TCO vill 
sätta detta värde till 0,8 
Watt/kg medan EU`s 
gränsvärde är satt till 2 
Watt/kg kroppsvikt. 
 
Slutsatsen jag kan dra av 
föredraget blir att vara för-
siktig även i fortsättnigen. 
Använd handsfree och 
prata inte så länge, om du 
måste ringa.  
Det kommer framförallt 
att vara bra för din hälsa, 

Mobilen påverkar människokroppen 
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Avstörning med hjälp av växter 
Vår medlem - Paul Leibundgut - arkitekt, byggbiolog 
och slagrutegängare, har sedan 20 år arbetat med ra-
diestesi (strålningskänslighet) och under ännu längre 
tid med byggbiologi. Tidigare byggde han helt 
"normala" hus och var då särskilt noga med att an-
vända byggbiologiskt  sunda material. 
Snart upptäckte han dock att det inte var tillräckligt 
att använda giftfria material, utan att han även be-
hövde ta hänsyn till geofysiska fältmönster från grun-
den. 
Därigenom var Paul tvungen att befatta sig närmare 
med Geomanti och Feng Shui, kinesernas lära om 
sunda bostadsmiljöer. I dag är Radiestesi och Feng 
Shui hans viktigaste arbetsområden. 
 
Underjordiska vattenådror, vatten i sprickzoner, geo-
logiska förkastningar och liknande fenomen påverkar 
jordens naturliga fält och kan därigenom framkalla 
besvär för människan. 
Den kända vattenådern under sängen är det mest 
kända exemplet. Över en vattenåder flyter för myck-
et jordenergi in i kroppen, som i sin tur undantränger 
den kosmiska energien, varigenom det uppstår  en 
obalans. 
Med slagrutor och antenner har särskilt strålkänsliga 
personer möjligheten att känna och därigenom indi-
kera dessa fältförändringar. 
 
Paul arbetar med en s.k. Lecher-antenn ( LA). Den 
sökta frekvensen kan på den slagrutan ställas in ge-
nom att förskjuta en typ av släde till rätt läge. När 
man når ett område med den inställda frekvensen 
kommer utslaget. På så sätt kan varje rum eller ort  
undersökas exakt efter bestämda frekvenser. 
Varje person absorberar dessa oönskade (skadliga) 
frekvenser. Testar man personen, vet man exakt efter 
vilka skadliga frekvenser man skall söka i sovrum, ar-
betsrum och annan omgivning.  

Enl. Paul motsvarar värdet 4,5 cm på Lecher-
antennen en kosmisk grundfrekvens. 
Detta motsvarar en effektiv våglängd av 18 cm. I en 
harmonisk omgivning kan denna våglängd nästan all-
tid konstateras. Många växter har som sin egen 
svängningsfrekvens antingen en mångfald eller en 
jämn bråkdel av denna grundfrekvens.  
 
Varje växt har således sitt eget LA-värde, ibland även 
en mångfald olika värden.  På så sätt kom Paul på 
idén, att växter medvetet kan sättas in som avstörare, 
då dessa kan uppta, släcka eller förändra olika fre-
kvenser. 
Fältförändringar måste utgå från en fast punkt. Där-
vid är det viktigt att orten förblir oförändrad. Därige-
nom kan växterna bli utmärkta neutraliserare av 
skadlig jordstrålning. Dock måste växten placeras 
där, där påverkan på ett bestämt störfält är som 
störst. 
 
Av den anledningen är Paul också bestämt avvisande 
mot alla typer av avstörningsapparatur som kan kö-
pas för dyra pengar genom olika postorderföretag, ef-
tersom en nybörjare, som inte kan kontrollera strål-
ningssituationen, inte heller kan veta var apparaten 
skall placeras. Ännu värre är det när apparaten place-
ras för nära arbetsplatsen eller till och med under 

sängen, då han har den åsikten att alla avstörningar 
strålar ut en mängd energi som i sin tur kan framkalla 
obalanser. 
 
Han håller sig därför hellre till växterna, som männi-
skorna sedan gammalt har använt som avstörare. 

                      EN, AV OSS NORDBOR, BORTGLÖMD NATURLIG  
                                               AVSTÖRNINGSMETOD ?? 
 
En översättning av en artikel i "Zeitschrift für Radiästhesie"  Herold - Verlag München ut-
gåva 2/1998, skriven av Paul Leibundgut. Medlem i "Freundeskreis Geomantie". 
Översättning: Rolf Heinemann 
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Bredvid sin egen erfarenhet har även folktron och 
Bach´s-blomsterterapi hjälpt honom. Speciellt Ed-
ward Bach´s kunskap om, att blommorna har  
bestämda  egenskaper, har hjälpt honom, då han an-
tog att även växten kan utstråla samma egenskaper. 
Enligt denna analogi borde en robinia, eller falsk 
akacia, vara bra mot alla typer av sprickzoner eller 
förkastningar.  
Det visar sig, att robinian gärna växer över sprick-
bildningar eller förkastningar. Analogin med Bach-
blommorna går ännu längre: sedan en viss tid tillbaka 
har robinian blivit mer och mer 
omtyckt bland skogsfolk i Tysk-
land. Trädet har många inneslut-
ningar av kalcium och kalk och 
blir därigenom särskilt hård. Kalci-
um är dessutom det ämne som 
hjälper till att människans porösa 
benstomme åter blir fastare. Redan 
akacians blomessens uppnår denna 
effekt (användes vid osteoporos). 
Paul har dessutom den uppfatt-
ningen, att robinian även utövar 
ett inflytande över relationspro-
blem. om man planterar den på en 
lämplig plats över en torr sprick-
zon i den egna trädgården. 
En annan välkänd avstörare är 
valnötsträdet (LA 8,6), som skall 
vara särskilt bra att avstöra vatten i en sprickzon: så 
som en vattenåder tar till sig energi, så avger trädet 
sin energi. I grund och botten är det som en vertikal 
vattenåder, som drar vattenenergien uppåt i stam-
men. På det viset samlar valnötsträdet alla dåliga fre-
kvenser och all vattenenergi till en punkt och strör 
dessa, nu i förändrad kvalitet genom sitt bladverk ut 
över omgivningen. Detta visste bönderna och än i 
dag hittar vi många bondgårdar som är omgivna av 
valnötsträd. 
Även vinrankeväxterna såsom vildvin kan utveckla 
sin kraft, när dessa växer över sprickzoner och bör 
absolut inte avlägsnas, när de växer uppåt på olika 
träd. Vildvinet hjälper träden att suga upp vatten. 
Dessutom kan det göra så, att vänstervridet vatten 
blir högervridet. Kan man växternas språk, så kan 
man även dra slutsatser över deras växtplats. 
Paul´s käraste träd är buxbom, för varje arkitekt en 
fröjd. Buxbomens verkning är så mångsidig, då dess 
små blad står i resonans med så många frekvenser. 
Den blir därmed ett idealt skydd mot vattenådror. 
Eftersom vattenådror är utomordentliga informa-
tionsbärare tar dessa alla informationer med sig som 

kommer i dess väg. 
Ett enda riktigt placerat buxbomsträd över en vat-
tenåder kan störa av ådern med ca. 20 meters ver-
kan. Många klosterträdgårdar var omgärdade med 
små buxbomshäckar, varigenom dessa skyddades 
från många negativa/skadliga inflytelser. 
Buxbomens enorma skärmande förmåga beror inte 
endast på dess små blad utan även på deras motstå-
ende anordning på grenarna. Växter vars blad inte 
växer omväxlande förskjuten på grenarna, utan växer 
parvis mot varandra har en större förmåga till avstör-

ning, då dessa verkar som anten-
ner som kan skicka den omvandla-
de jordstrålningen särskilt bra till 
omgivningen. 
En buxbom eller t.o.m. en hel 
häck i trädgården kan således av-
störa ett helt hus, dock skall man 
se upp,  så att man planterar ett 
ojämnt antal plantor. 
 
Trädets stam kan anses vara en så 
kallad dipol. Från antenntekniken 
känner man till att antalet tvär-
stänger bestämmer antennens ut-
strålningsriktning. Detta gäller 
även för träd som står i en rad. Be-
står raden av ett jämnt antal, så 
sker utstrålningen uteslutande i ra-

dens riktning. 
En rad med ojämnt antal strålar därför även åt sidor-
na och fördelar därmed energierna i alla riktningar. 
 
Geomanti = jordspådom 
Kinesisk folkreligion utgör en synkretism av anfäderskult, daoism 
och buddhism. Där ingår även schamanism. Nutida schamaners 
främsta uppgift är att bota sjukdomar, vilket sker genom utdri-
vande av onda andar. Andarnas makt, särskilt naturandarnas (t.ex. 
bergens och flodernas), spelar en viktig roll även i den form av 
spådomskonst som kallas geomanti (av grek. geo-, sammansätt-
ningsform av ge "jord", och mantei´a "spådom",  kin. fengshui eg. 
"vind och vatten"). Geomantin används särskilt vid val av grav-
plats och vid husbygge. 
Enl. Nationalencyklopedin. 
 
Radiestesi = strålkänslighet  (tyska = radiästhesie) 
Ordet lanserades år 1930 av den katolska prästen Abbé M.L.Bouly 
i Frankrike. Ordet är en latinsk-grekisk ordkombination bestående 
av "radius"(=strål) och "aisthanomai"(känna) och borde kunna 
översättas med "strålkänslighet". Allmänt uppfattas därmed sla-
grutegängarens och pendlarens förmåga att känna strålningen från 
såväl levande som ickelevande objekt. 
Enl. Jörg Purner Dipl.ing. för arkitektur. 
 
Abbé Mermet började inse vilka möjligheter konsten att använda 
en slagruta hade, om den begagnades för medicinska ändamål. 
Mermets förmåga att med hjälp av pendeln korrekt fastställa sjuk-
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ÖVERSÄTTARE FRÅN HOLLÄNDSKA SÖKES                    FÅGELSKÅDARE SÖKES  

Hej! 
          I Slagrutan, december 2000, sid. 10,  
DEBATT, finns en förfrågan om mått och storlek på 
Hartmannenergins utbredning. Detta har varit ett stän-
digt debattämne allt sedan Hartmann själv publicerade 
sin uppmätning av Hartmannenergin. 
 

Det dröjde ända till 1990-talet innan vi fick en 
grund att stå på för vidare forskning, då Arne Groth 
presenterade sin frekvensstege och Hart-mannenergin 
ingår med frekvensen 140,8 Hz. Med den då kända 
hastigheten på energin 55,53 m /sek kan vi räkna fram 
våglängden på Hartmannenergin till 394mm. 
 
          Senare undersökningar visar, att de flesta Hart-
mannrutorna har en sidolängd på ca 3 m. Åtta vågläng-
der å 394 = 3152 mm  d.v.s. Dick Sjöbergs måttanvis-
ning. Men vid praktiska uppmätningar har det visat sig 
att Hartmannrutan kan ha helt andra mått som är mind-
re än 3152 mm, men som är multipel av våglängden 
394 mm. Vi får då måtten 394, 788, 1182, 1576, 

1970, 2364, 2758 och 3152 mm att räkna med. 
 
          Min erfarenhet är att 1576, 2364 och 3152 mm 
är de mest frekventa, men inget hindrar att även de 
andra måtten kan komma ifråga. Orsaken till att det 
finns så stor variation beror på markens beskaffenhet. 
Kristalliniskt berg ger störningar liksom övergångar från 
ett grundmaterial till ett annat. Skarvar mellan kalksten 
och lerskiffer skapar anomalier, liksom urberg mot vat-
ten. En annan orsak är jordklotets sfäriska form. 
Breddgradens längd vid ekvatorn är längre där än den 
är på svensk mark. Den skillnaden måste helt naturligt 
regleras med olika storlekar på Hartmannrutoma för att 
det hela skall gå ihop. 
 
          Hartmannrutan kan alltså ha ett antal olika storle-
kar, kvadratiska eller rektangulära, men där de ovan 
nämnda måtten 1576, 2364 och 3152 mm är dominan-
ta. 
 
Vänligen 

 

ANGÅENDE ORDLISTAN 
Svar av  Bo Israelsson 

Det kom ett förtvivlat brev från Walter! 
 
Boken är på Holländska och den är svårare, jag läser inte det språket, den är i alla fall mycket intressant 
Det är lite frustrerande att äga en bok som avhandlar en sak som ligger mig nära om hjärtat, man vill ju veta om det är bra eller då-
ligt som dom skrivit. 
Jag kontaktar Dig och föreslår en liten blänkare i Slagrutan med frågan om det är någon som läser det språket och kanske skulle 
vilja översätta och publicera valda delar av det i tidningen. Vad är Din mening om detta. 
I den sistnämnda finns en stor litteraturhänvisning som kan vara av intresse. 
 
Jag håller på med ett litet projekt som rör flyttfåglar. 
Som Du vet så för sångsvanarna ett jäkla liv när dom flyger hem eller bort.  
Jag vill ha kontakt med en fågelskådare som kan vara behjälplig,  fram i vår då flyttfåglarna kommer tillbaka, med att undersöka 
om fåglarna flyger tyst eller liksom svanarna lägger en sånglinje och hitta dit där dom var förra året. Undersöker just nu om man 
kan hyra en "super" mikrofon som kan ta upp ljud på 3-500 meters avstånd och spela in det på band. Fågelskådaren skulle vara 
behjälplig vid identifikation. 
Kan vi då påvisa att fåglarna lägger ut sånglinjer, då kan vi också framföra tanken att vikingarna gjorde detsamma och därför hit-
tade  tillbaka hem efter sina långa resor över främmande hav. 
 
Finns det någon som vill/kan hjälpa till?    Hör av Dig  till redaktören eller Walter Hebbel tel. 08 – 778 47 12  



SLAGRUTAN  SLAGRUTAN    

                                                                                                                     Sid  13

Mina funderingar gäller huruvida 
väldigt mycket av vad vi sysslar 
med, vi som går med ovanstående 
”instrument”, utför nyskapande med 
mental kraft. 
För en tid sedan har jag fått för mig 
att mycket av detta handlar om 
mental känsla, övertygande,  hjärn-
tvättning eller ”mentala avtryck” . 
Om vi utgår ifrån att en elektriker 
lätt hittar var en el-ledning ligger 
fördold i väggen när han utnyttjar 
slagrutan och en grävmaskinist fin-
ner el- eller avloppsledningar ge-
nom att använda slagruta eller annat 
liknande instrument. 
Det gemensamma är att det finns en 
av människor tillverkad produkt, 
där någon haft tankearbete om var 
och hur han skall utföra arbetet så 
att det fungerar. 
När han är färdig med arbetet så 
avprovar han sin produkt och vi 
kan många år senare finna var den 
är. 
Om vi går tillbaka 4000 år så hade 
vi kollegor som lade upp 
”försvarslinjer”. Genom att slå på 
en sten. Han rodde eller paddlade 
sedan över till en avlägsen ö där 
gick han iland och knackade på en 
sten och se, han fick en linje mellan 
dessa två stenar. Kom det nu någon 
”fiende” som bröt linjen blev 
”bevakaren” uppmärksammad på 
det. 
Aboriginers som lever ute i öknen, 
dom lägger upp sånglinjer för att 
kunna hitta tillbaka till det ställe där 
de startade, eller hitta tillbaka till 
vattenhålet. Vid sandstorm föränd-
rades ju landskapet och riktpunk-

terna försvann. 
En känd slagruteman fabricerar idén 
om trappsteg och får sina lärjungar 
att acceptera dessa och föra dom 
vidare ut bland slagrutemedlemmar-
na. Ingen skugga skall vila på denne 
eminente vetenskapsman, han har 
utfört ett fantastiskt arbete. Hans 
formler kan kontrolleras av andra 
slagrutemän och kvinnor. Han har 
troligen lyckats att plantera massor 
av ”mentala DNA- avtryck” som vi 
kan kolla med slagrutan. 
Hartmann och Curry är ytterligare 
ett fenomen som stödjer min teori. 
Någon ställde sig vid en Hartmann-
linje och uppkallade den med nam-
net Hartmann. Han gick ytterligare 
några steg och fann en likadan som 
han även kallade för Hartmann. 
Aha! Jag försöker kalla alla linjer 
runt hela jorden som har samma in-
delning med 2 meters avstånd från 
varandra i nord syd och samma för 
dom som går i öst- väst för Hart-
mann. Se, när han frågar efter dom 
med namnet Hartmann finner han 
dom. 
Sedan kommer Curry och hittar lin-
jer som ligger i en något annorlunda 
siktning. Kanske tänker han, kunde 
Hartmann så försöker jag att kalla 
mina linjer efter mig och då fick 
dom heta Curry. 
Kan någon förklara det här på an-
nat sätt, för hur skall Hartmann och 
Currylinjer veta vad dom heter. 
Klart att man skall testa alla påstå-
enden. 
Jag gick ut och kallade Hartmann 
för Pompiripossa, på samma sätt 
som Hartmann gjort en gång för en 

del år sedan. Letade efter dom, vad 
tror Ni, jo dom var där. Gjorde 
samma med Curry och kallade dom 
för Belsebubb. Även dom hittade 
jag utan vidare. 
Jag tog sedan bort de här namnen 
då jag inte ansåg dom vara vackra. 
Testen var dock övertygande. 
 
Sedan kommer någon på att han 
skall fylla på en plastslang med sitt 
virvlade vatten. Han säger att trär 
man slangen sedan över huvudet 
och lägger den på axlarna så får han 
alla Hartmann- och Curry linjer att 
försvinna. När vi kollar med hans 
slang så stämmer det för stunden. 
Tar vi sedan och fyller en likadan 
slang med vanligt vatten  och upp-
repar testen så lyckas vi även få 
bort linjerna med den. 
Vad har alla dessa personer 
gemensamt. 
Enligt min mening utför dom en 
mental fabrikation av en produkt 
som dom för vidare till sina lärjung-
ar som kollar och det fungerar för 
dom. Detta är ett ytterligare exem-
pel på  ”mentalt fabricerade DNA- 
avtryck”.  
.Jag tror visst att dom gör det av 
övertygelsen att dom kommer med 
något nytt. 
Men enligt min mening är det nya 
namn på någonting som fungerat i 
tusentals år och kan jag bara få 
mina kompisar att testa mina 
”mentala DNA avtryck” så ser dom 
att det fungerar. 
Jag har den uppfattningen att nästan 
allt sker mentalt. 
En ytterligare liten tanke som jag 

                                Tankar kring slagruta, pekare eller pendel 
                                          och ”mentala DNA- avtryck”. 
                                                                         av Walter Hebbel 
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Harens hjärtverksamhet ökar och 
när han springer lägger ljudet av 
hans hjärta, som går på högvarv, 
upp en sånglinje. Därför kan hun-
den under hög fart följa harens syn-
nerligen konstiga väg för att spåra 
honom. Han kan följa haren även 
om det blåser kraftigt och man kan 
fråga sig hur kan lukten ligga kvar 
så länge då. 
En viking lägger upp en sånglinje 
och hittar hem genom att följa den 
linje som han lade upp vid utfärden. 

Samma sak med flyttfåglarna, tror 
jag. 
Jag tycker att vi inom slagruteför-
bundet skall kolla denna min teori, 
det finns så många applikationer på 
det här. Kom själv med frågor och 
sök svaren, använd Dina instrument 
och Din mentala kraft. 
 Genom det här så kan vi kanske få 
ett naturligare svar på varför slagru-
tan reagerar på sådant som hör det 
förgångna till och aldrig kan använ-
das med tillförlitlighet för frågor om 

framtiden. Det kan ju inte finnas nå-
got ”DNA-avtryck” där ännu. 
Skulle slagrutan kunna skåda in i 
framtiden kunde det finnas 10000 
tals vinnare på lotto med 7 rätt var-
je lördag. 
Jag vill kasta in det här lilla fläskbe-
net för att få igång en diskussion. 
Kanske vi inom slagruteförbundet 
kunde få en grupp som arbetar och 
samlar in erfarenheterna. 
Walter (Walle) Hebbel 

        Världens första slagruteutställning 

Den 29 januari 2000 öppnade 

         Världens första slagruteutställning 

sina portar på slottet Lichtenwalde i närheten av Chemnitz i 
Tyskland. Utställningen är en utbyggbar permanent utställ-
ning, men kan även gå på resa. 
Utställningen är den första omfattande händelsen av detta 
slag och bär undertiteln ”Fysik och radiestesi”. 
Exakt detta sammanhang bildar grunden till de modiga ste-
get av utställaren ”Verein für technologische Forschung und 
Entwicklung e.V. 
Befolkningens intresse, som i allmänhet inte har några kun-
skaper om slagruta och pendel översteg alla förväntningar. 
Säkerligen blev den ene och den andre något förskräckt 
över alla dessa ”störzoner” som redovisades. Användningen 
av slagruta och pendel är utomordentligt mångsidig – för det 
mesta tänker man dock på att söka vatten. 
Brunnar har dock i dag kommit ur modet, dock många 
erinrar sig hur farfar i detta sammanhang har pratat om nå-
gon rutgängare. 
Även motståndare till radiestesin har erhållit en avdelning 
inom utställningen. 
 
Vill du besöka utställningen?? Kontaktadressen är: 
Dr. Hans-Dieter Langer 
Talstr. 53                                 Tel. 0049 3726/721826 
09577 Niederwiesa 
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LL eyfålt vad är det? Det 
är inte lätt att svara på, men en för-
klaring kan vara att det är ett av 
människor anlagt spår mellan vissa 

punkter. Jag vill berätta vad jag själv 
upplevt när det gäller detta. 
För några år sedan var jag nere vid 
minneskorset vid Kapellskär i 
Roslagen över Estoniaoffren. Det 
var ganska nytt och tillfartsvägen var 
mycket dålig så jag förstod att det 
inte varit många besökare där. Som 
ganska nybliven slagrutegångare le-
tade jag naturligtvis efter PSI-spåret 
och fann det också där man förvän-
tade sig att det skulle vara!! 
("Önskekvist 'hm??). Det var som 
ett vanligt PSI-spår och inte speciellt 
märkvärdigt. Senare på sommaren 
var jag där igen. Fortfarande bara 
ett ordinärt PSI-spår ca 1,5 m brett. 
 
 
Jag har en talisman som jag tydligen 
kan få hjälp av ibland och jag tänkte 

att nu skall vi hjälpas åt att öka på 
det här PSI-spåret. Sagt och gjort; 
jag ställer mig framför korset med 
talismanen i handen och bad om 
hjälp. Fortfarande undrar jag vad 
som hände, jag fick en knuff i rygg-
en så jag höll på att falla i backen.   

Det kändes overkligt men jag för-
stod att något hade hänt. Mycket 
riktigt, PSI-spåret hade blivit ca 10 
m brett. Sommaren därpå blev vä-
gen iordninggjord och det blev lätta-
re att komma ner. Man vill ju åka bil 
så nära det går. Det märktes på 
PSI-spåret som sakta ökade. Med 
hjälp av utlagda stenar som för-
stärkning blev spåret 25 m brett. 
Sedan blev det höst och den stora 
minneshögtiden. Sommaren därpå 
hade spåret vuxit till 80-90 m och 
hör och häpna det var inte ett PSI-
spår längre utan hade blivit en Ley-
linje? 
 
Det är väl på detta sättet dom upp-
står: människor samlas och tänker 
på samma saker under längre tid 

och då ombildas PSI-spåret till en 
Ley-linje som kan vara olika kraftig 
och olika bred. 
Om man detaljgranskar en Ley-linje 
så finner man att den består av rek-
tangulära lådor där riktningen är 
motsatt i närliggande låda. Det bety-

der att om två personer går bredvid 
varandra får den ena utslag åt höger 
och den andra åt vänster om man 
frågar efter riktningen. Samma sak 
händer en lång och en kort person 
som går efter varandra, dom får oli-
ka utslag. 
På årsmötet tänkte vi ta upp frågan 
om Ley-linj er och göra några prak-
tiska mätningar i verkligheten. 
 
Skriv gärna om edra egna upplevel-
ser av Ley-linjer. 
 
Rolf Kjellström 

                                                               Leyfält 
                                                                          av Rolf Kjellström 
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 Allmänhetens intresse växer ?? 

Kunskapen sprider sig!  Det tack vare ett antal flitiga medlemmar runtom i landet. 
Den här gången har jag erhållit 2 bidrag ur tidningar, som vi inte vill undanhålla Er alla. 

Norra Västerbotten                                                                                        den 14 november 2000 
Gösta  Öhlund 

Nerikes Allehanda                                         den 2 februari 2001 
Erik  Welamson På många håll i landet håller 

våra medlemmar på med oli-
ka kurser och studiecirklar. 
SLAGRUTAN vill gärna be-
rätta mer om den verksamhe-
ten! 
Skriv och berätta vad ni 
håller på med och vilka re-
sultat ni kommer fram till. 
 
Dokumentera: 
Ange ort och tidpunkt, 
gör en skiss eller ritning, 
skicka med ett foto av Er 
eller dom intressanta orter-
na ni besöker. 
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Påtagliga bevis 
Av Gösta Öhlund 

En  svårighet för utövande slagrutegångare torde 
vara att på ett påtagligt sätt kunna bevisa att det 
man påstår sig har kommit fram till är sanning.  
Det är inte roligt att hamna i mystikerfacket. 
Det är verkligen skönt att få  obestridliga bevis. 
Jag ska berätta om ett sådant tillfälle. 
Ove, hans farbror Evert och jag fick genom Everts 
försorg reda på att ett brunnsborrningsföretag  hade 
kommit till Kålaboda, 5 mil söder om Skellefteå, för 
att ordna nytt vatten till byborna. 
De hade genom ett konsultföretags elektroniska instru-
ment funnit två lämpliga ställen för borrning, ett som 
skulle ge vatten på 22 meters djup och det andra  på 
100  meter . Vi såg nu chansen att enkelt leda till be-
visning att vi med hjälp av vinkelpekare skulle kunna ta 
ut djupet på vattenådror. Det var, förutom att titta i re-
dan anlagda brunnar, vår första chans att bevisa vår 
förträfflighet.  
Upp till bevis 
Vi började vid 22-metersådern. Var och en kontrolle-
rade för sig, för att inte någon form av suggestion skul-
le inverka på resultatet. 

    När vi efter en stund jämförde våra resultat, fann vi 
att alla tre hade hamnat runt 11,5 meter, alltså  bara 
hälften av vad  konsulternas instrument visade. 
    Vi gick upp till 100-metersmarkeringen och prova-
de. Vårt snittresultat blev 56 meter. Dessutom hade 
våra angivelser hamnat inom samma meter.  
     Vår slutsats blev att antingen hade konsulterna fel, 
eller så hade vi använt ett felaktigt sätt. Vår metod var 
den vanliga, att gå vinkelrätt från ådern och räkna met-
rarna tills vinkelpekarna slog inåt. 
Någon vecka senare  
Evert, som är bosatt i Kålaboda by, höll sig framme, 
då borrmaskinerna skulle göra sitt. Man började borra 
vid det djupare stället. Det märkliga inträffade att våra  
förutsägelser stämde på metern. Vid  56 meter kom 
vattnet i det ena hålet och vid 11,5 i det andra. Borr-
teknikerna blev mycket förundrade. De var inte vana 
vid att konsulternas instrument visade så mycket fel. 
Inte heller hade de varit med om att vinkelpekare var 
så exakta. 
   Vi slagrutegubbar blev förstås synnerligen stolta, och 
i fortsättningen vågar vi alltid ange ett åderdjup utan att 

 
 

Du har väl inte glömt boka tiden??? 
Kristi Himmelfärdshelgen som vanligt!! 

 
Inbjudan kommer snart till Dig, 

med årsberättelse och program, samt alla andra 
nödvändiga handlingar. 

 
Valberedningen behöver ha hjälp, har du några 
förslag, så hör av dig till: 
 
Benny Karlsson              Tel. 0325 – 760 14 
Gunnar Norén                 Tel. 018 – 32 49 21 
Britt-Marie Lundgren      Tel. 0515 – 520 24 
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Anledningen till testet var att jag vid två tidigare tillfällen 
med solförmörkelse den 11 augusti 1999 och månför-
mörkelse den 21 januari 2000 observerat  att linjerna 
helt saknades under vid första tillfället 1 timma och 25 
minuter och vid andra 29 minuter. 
Vid dagens test förelåg samma situation, som vid de ti-
digare tillfällena, att ett fasskifte på månen inträffade 
mitt i tiden för förmörkelsen. Vid fasskifte försvinner 
linjerna normalt c:a 15 minuter runt den i almanackan 
angivna tiden. Detta upprepas två gånger i månaden. 
Testet företogs som vid de tidigare tillfällena i mitt kök 
på Vevelsta. Testet tillgick så att jag var femte minut 
med början 18.40 sökte linjerna med mina pekare och 
det hela avslutades 23.15. 
 
Fasskifte                                                  21.24 
Förmörkelse                              19.42——–22.59 
Total förmörkelse                      20.50——–21.52 
Tid för test                                18.40——–23.15 
Curry- och Hartmann- 
linjerna saknades                      19.55——–22.47 

 
Linjernas frånvaro började c:a 15 minuter efter förmör-
kelsens start. När kunde man tänka sig att de skulle 
återkomma? Om det hela skulle följa tidigare iakttagel-
ser kunde man vänta sig att det skulle ske straxt före 
förmörkelsens slut.  Från 22.40 satt jag med pekarna 
oavbrutet över den på golvet markerade Curry-linjen 
och upplevde hur pekarna gav utslag 22.47 på att lin-
jerna var åter. 
 
Vad gav testet för besked? 
Linjerna saknades under 2 tim och 52 minuter. 
Under testets gång blev jag uppringd från Stockholm, 
Nyköping och Linköping av personer, som gjort sam-
ma iakttagelse av linjernas frånvaro under månförmör-
kelsen. 
Om dessa mina iakttagelser kan vara till någon nytta för 
lösande av linjernas natur står de till vars och ens förfo-
gande. 
 
Vevelstad, 64033 Bettna den 9 jan 2001  

Rapport över de okända jordstrålningsfemomenen Curry- och 
Hart-         
    mannlinjers förekomst under månförmörkelsen den 9 jan 2001. 

Innehåll i kommande nr: 
 
Arne Groth: 
         Rosalinda – en avstörare. 
         Om korset i Röjden. 
Fredrik Andrén: 
         Slagrutemätningars tolk-
nings-          problem. 
         Kult– och kraftplatser. 
 
Mer om trädens kraft. 
Elektriska växelfält – en hälsorisk? 
 
Vad hände på SSF´s årsmöte? 
 
Och alla ( ??) insändare som hinner 
komma till redaktören senast den  
1. Juni . 
 
Red. 

Kurser:  
Arne Groth inbjuder till nya kurser i 
slagrutan under våren.  
Det rör sig om:  
   Nybörjarkurs             4. – 7. maj 
   Fortsättningskurs      8. – 10. juni. 
Kontakta Arne för närmare besked om 
Du är intresserad.    Tel. 0563-302 02   
Henrik Hammargren: 
Se bilagan i detta nr. av Slagrutan.  
Jordstrålningscentrum i Stockholm: 
Många kurser och föredrag erbjudes i en 
folder som Du kan beställa direkt om du 
ringer tel. 08 – 51011025 
 
Hör av Dig i god tid till redaktionen, så 
kan vi ta med en hänvisning även till 
dina kurser. 

 
NORSK KVIST-

GJENGER- 
FORENING 

 
Skall hålla sitt årsmöte  

 
i 

Stavern 
 

den 11 – 13 maj  
 

Närmare besked om mö-
tet kan erhållas direkt av  

Geir Wollman 
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F ör tre år sedan var min 
bror Björn och jag på en 

resa i Frankrike. Vi besökte då  
bl. a. Chartres och den gotiska ka-
tedralen  Notre-Dame-de-
Dessous-Terre. 
     Vi fann att den ej var orien-
terad i sin längdriktning V - O , 
som de allra flesta gamla kyr-
kor är, utan  i SV - NO. Vid 
årets resa 2000, som också 
gick till Frankrike, var en av 
uppgifterna att kontrollera 
andra katedralers planläggning. 
Vi besökte Notre Dame i Pa-
ris, Rouen, Bayeux, och Beau-
vais och fann att längdriktning-
en i samtliga nämnda katedraler 
var orienterad NV - SO  eller 
SV - NO. För oss, som är 
amatörforskare på det outfors-
kade jordstrålningsfenomenet 
Currylinjer, blir iakttagelsen 
synnerligen intressant, då Cur-
ry-rutnätet är orienterat NV - 
SO och SV - NO. Vi fann att 
många av katedralernas väggar  
står på Currylinjer  och att de 
flesta takuppbärande pelarna, 
som vi testade, står på Curry-
kryss. 
     Är detta en tillfällighet? Så 
är under alla förhållanden  den 
etablerade svenska veten-
skapsvärldens syn på proble-
met och den anser allt tal om jord-
strålning är nonsens. Vi har sökt 
förklaringen i litteraturen, som berör 
katedralerna, men inte funnit någon. 
Kan förklaringen vara den, att yr-
kesskrået för byggmästare-murare 

på den tiden då katedralerna upp-
fördes haft  
 
kännedom om jordstrålningsfeno-
menet och förvarat kunskapen som 
en egen yrkeshemlighet? Med hjälp 
av rutnätet kan planläggning utföras 

i längd, bredd och höjd med stor 
precision utan något annat instru-
ment än slagrutan. 
      
En annan iakttagelse gjorde vi på 
det gamla torget Grand Place i 

Bryssel. Den gamla 
bebyggelsen, den med husgavlarna 
vända mot torget, är orienterad ef-
ter Curry- 
 
linjer med kryss i husknutarna.  
 
Är även denna situation en tillfällig-

het? Vi tror inte det, utan är 
övertygade  om att jordstrål-
ningsfenomenet finns och att  
människor sedan lång tid tillba-
ka tagit hänsyn därtill. Det finns 
oändligt många exempel på det-
ta över hela världen, som ett  
kan nämnas orienteringen av 
Korintkanalen nere i Grekland 
NV - SO. Den har en Currylin-
je mitt i kanalen och i dess 
längdriktning. Kanalen utstaka-
des 700 år f. Kr. 
De vilda djuren tar antagligen 
genom sin instinkt dagligen och 
stundligen hänsyn till jordstrål-
ningsfenomenet. Som exempel 
kan nämnas djurstigarnas orien-
tering i det fria. 
När upplysningstiden kommer 
sekelskiftet 1600 - 1700 kan 
ingen förklara vad jordstrålning 
är. Man bränner häxor och sla-
grutegubbar och resultatet blir 
att den gamla kunskapen 
"sopas under mattan". 
 Genom dessa våra iakttagelser 
vill vi väcka intresse för feno-
menet och hoppas att gammal 

kunskap skall återkomma. Vi är 
övertygade om att det skulle ha stor 
betydelse inom många områden. 
 
Thord Neumüller 
 

Något om de gotiska katedralerna i Frankrike 
Av Thord Neumüller 
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Aura: Ett fält – en utstrålning –   
sammansatt av olika färger som 
omger människor, djur och växter. 
Fälten kan variera i storlek och färg 
beroende bl .a .  på hälsa,  
sinnesstämning och energipå- 
verkan.  
 
Bergsprickefält: Jordstrålnings-fält 
av skadlig typ som uppstår över 
bergssprickor och kross-zoner. 
 
Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) 
De uppstår där kroppens icke- 
fysiska energikanaler (meridianer) 
sammanstrålar 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/mjältchakra-nätets 
korspunkts-”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 orienterade i SV/NÖ  och SÖ/
NV. 
 
Currykorspunkt:  
(alt. Currykryss) En yta där två 
Currylinjer korsar varandra.   
 
Dubbelkorspunkt: Ett område där 
Curry- och Hartmann-korspunkter 
sammanfaller. 
 
Gitter/Gitternät: Kallas ofta 
rutnät. Termen vill ge en 
tredimensionell bild av de olika 
rutnäten som går som ridåer genom 

landskapet 
 
Hartmannkorspunkt: (alt. Hart- 
mankryss). En yta där två Hart- 
mannlinjer korsar varandra. 
 
Hartmannlinjer: En typ av 
regelbunden jordstrålning som bildar 
rutnät med ca. 3 meters linjeavstånd 
mellan linjer av samma polaritet. 
Linjerna är orienterade i N/S och 
Ö/V. 
 
Healingpunkter/välgörande 
jordstrålning: 
En del jordstrålning är välgörande 
för människan. Cirklar eller kva-
drater benämns healing-punkter. 
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, 
Hartmann, vattenåder, jordström 
och bergsprickefält (Observera! 
j o r d s t r å l n i n g  ä r  i n t e 
elektromagnetiska fält, magnetfält 
eller radioaktiv strålning). 
 
Jordström: En typ av oregel- 
bunden jordstrålning (jmf. vatten- 
ådror) där både riktning och bredd 
varierar om man följer linjen. 
Speciellt linjens mittzon (ca. 30 cm) 
är skadlig. Färgen är svart. Enligt A 
Groths frekvens - tabell är 
jordströmmens grund-frekvens: 
47,3 Hz (jmf elek-tricitet: 50 Hz.) 
Avstörnings-frekvens: 94.5 Hz. 
 
Leylinjer: Benämning på jord- 
strålningslinje som är uppbyggd av 
flera smala parallella linjer. Ibland 
förbinder 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, pekarna slår utåt 
och pendeln rör sig medurs. Vid 
negativ polaritet går slagrutan,  
pekarna och pendeln  omvänt. När 
vi talar om polaritet är det viktigt att 
vi säger positiv polaritet eller negativ 
polaritet  (och inte enbart (+) eller (-
) för att undvika missförstånd. 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- 
strålningsfenomen påverkar olika 
former av liv mestadels negativt. 
 
Vattenåder: Över vattenådern 
bildas ett jordstrålningsfält som kan 
indikeras med slagruta exempelvis 
vid brunnsletning. Vattenåderfältet 
korresponderar mot vattenåderns 
riktning och bredd. Det är ej bra att 
sova över en vattenåder, särskilt 
inte om denna korsar en annan 
jord-strålningslinje. 
 
Växe l s t römspara l l e l l e rna: 
Kraftfält som medför slag- 
ruteutslag för vatten, runt eller på 
ena sidan om en äkta vattenåder, 
trots att de inte innehåller något 
vatten. De kallas lilla och stora 
parallellen. Denna störning tycks ha 

ordlistanordlistan  


