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Redaktörens rader:
Tiden förändras och därmed
också vår tidning. Vi, d.v.s. förbundet har införskaffat ett nytt
program för att framställa vårt
medlemsblad, detta för att underlätta arbetet dels för redaktören och särskilt för tryckeriet.
Dessutom kommer detta s.k. Page Maker program att
kunna följa med även till en ny redaktör, när sådan blir
vald någon gång.
Men ack vilket jobb det är att börja arbeta med ett nytt
program som man inte behärskar. Ingenting tycks bli som
man har tänkt sig - en och annan överraskning dyker
alltid upp.
Antagligen så har ni en rad synpunkter till dessa förändringar, kanske också förslag till förbättringar som kan göras, men jag är tacksam om ni i så fall hör av er till mig.
Låt mig även veta om ni behöver ett förstoringsglas, vilket jag hoppas inte skall vara nödvändigt.
Ambitionen är, att få med lika mycket text som förut, trots
alla bilder som skall underlätta läsandet och förståendet.
Artiklarna trillar in då och då, även en och annan bild
börjar komma, vilket jag verkligen uppskattar.
Den här gången kanske ni tycker att det blir ganska
mycket om och från själva årsmötet. Men efter ett så lyckat
årsmöte är det svårt att låta bli och berätta hur trevligt vi
hade.
Äntligen tycks vi ha hittat tillbaka till den tidigare trivsamma stämningen vi hade långt tidigare och jag hoppas att så skall det förbli även i fortsättningen. Eller som
någon uttryckte det: ”Nu ser vi varandra igen och bryr
oss om varandra”.
Artiklarna ja. Jag har påpekat tidigare att det som skrives
måste varje författare stå för själv. Tycker du inte om vad
som skrives eller anser att det är felaktigt, så är det mera
rätt att låta oss andra veta det. Oftast kan vi lära oss av
våra olika erfarenheter, som t.ex. alla Hartmann-linjeavstånd som har diskuterats i vår tidskrift. Verkligheten
är inte så inrutad som en del människor tycks tro!
Eller menar man verkligen att styrelsen eller någon ”expert” måste tala om vad som är rätt eller fel??
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Du som håller tidningen i din hand just nu har förhoppningsvis redan haft en trevlig, avstressad semester. Om
inte, så önskar jag dig just allt detta du har drömt om att
få vara med om under din ledighet.
Berätta gärna för oss om dina spännande upptäckter på
dina utflykter med slagrutan, för den är väl alltid med i
bagaget.
EN TREVLIG SOMMAR önskar Er

”Redaktören Rolf”
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Några ord från en nybliven ordförande.
Å r s m ö t e t var för mig ganska turbulent. Dels var jag arrangör, dels
kursledare, men också styrelseledamot som kräver sitt under ett årsmöte.
Dessutom blev jag vald till ny ordförande för förbundet. Det var många
tankar och känslor som cirkulerade inom mig.
Många goda krafter medverkade dock till ett mycket bra årsmöte som jag
upplevde det.
Lilian Karlsson sade något om att vid sådana här möten ger man ut energi men får också tillbaka lika mycket eller mera. Det är något som jag
vill bekräfta. Många goda energifömedlare på samma plats ger ett överskott på energi.
Nog om årsmöte för min del, andra skriver mera om det.
Presentation
Eftersom jag nu är ordförande vill jag presentera mig lite kort.
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit stads- och bebyggelseplanerare.
I slutet på åttitalet kom jag i kontakt med slagruteri och jordstrålning m.m.
Läste snabbt in allt som kunde uppbringas i ämnet, och lärde mig mycket
av andra. Det som särskilt fångade mitt intresse var att man placerade
hus och annat efter jordstrålning förr i tiden. Mitt jobb är ju att placerera
hus. Jag förstod att detta var något viktigt. Tillämpning i stor skala i mitt
jobb stötte dock på patrull. Jag började därför hålla kurser och föredrag i
syfte att få stöd i en folklig förankring. Det har också varit fråga om ett
Olle Vesterberg
flertal intervjuer i tidningar och radio, samt även en TV-inspelning. Det har
faktiskt givit en del resultat. Jordstrålning är något som många känner till i mina trakter idag. Fler och fler vill också att
husen får lägen, där hänsyn tages till jordstrålningen.
Efterhand har också ett intresse för Feng Shui vuxit fram. Stora delar av detta skulle kunna integreras i vår planering.
Det ser jag som en kommande uppgift i samarbete med många andra.
Ett annat intresse är flyg och flygfotografering. Jag har ambitioner att flyga exempelvis längs ley-linjer och se vad man
kan upptäcka utmed dessa. Jordstrålningsnäts påverkan på växtligheten kanske också kan spåras och dokumenteras
från luften m.m.

Övrigt
I övrigt har styrelsen mycket kompetent folk på olika poster
både vad gäller det administrativa och sådant som ligger
inom slagruteförbundets verksamhetsområde.
Särskilt glädjande är att tidningen har fått nytt liv. Dels därför att Rolf Heinemann tycks trivas som fisken i vattnet med
att vara redaktör, och dels därför att många skickar artiklar och insändare till tidningen. Fortsätt med det.
Hemsidan är nu också under stor omarbetning genom
Mattias.
Våra viktiga fönster både inåt och utåt - Tidningen och Hemsidan - är på väg att bli riktigt bra. Det bådar gott för förbundet. Med en sådan besättning inom styrelsen som jag har
beskrivet ovan känns det inte så svårt att bli ordförande.

Gun- Britt Nilsson blev vald till sekreterare. Det är en tjej
från Åmål som har hållit på med slagruteri ett antal år
och som också håller kurser i ämnet. Hon är också
alternativmedecinare och håller på att utbilda sig i Feng
Shui. Lång administrativ erfarenhet har hon också från
tidigare yrke.
Mattias Nyrell blev vald till ledamot och redaktör för
Hemsidan. Han har gått på slagrutekurs hos mig. Studerar och jobbar nu i Linköping inom data och har mycket
erfarenhet av att skapa och jobba med hemsidor.

Tillsammans tror jag att vi skall kunna klara av styrelsens uppgifter på ett bra sätt. Det är min uppfattning att medlemmarna inom förbundet har stort kunnande samt många och varierande talanger. Dessutom finns mycket god vilja,
känsla och engagemang att hjälpa andra människor samt även djur och växter, ja hela jorden.
Jag känner både ödmjukhet och stolthet över att ha fått förtroendet att bli ordförande
i ett förbund med så många utomordentliga medlemmar.
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Slagrutemätningars tolkningsproblem
Vår omvärld påverkar oss i många olika aspekter.
Omvärlden i sammanhanget innefattar inte bara den fysiska världen utan även de för det fysiska ögat osynliga
livsplan. Den fysikaliska vetenskapen avfärdar varje teori
om alternativa medvetandetillstånd tillhörande andra
världar av eterisk art. Vanligen förklarar man dessa fenomen med att de uppstår i hjärnan i form av illusioner,
hallucinationer. Detta duger inte som förklaring säger vi
som studerat verkligheten ur flera synvinklar. Varken etablerad vetenskap eller den Esoteriska Traditionen kan
framlägga bevis i alla sina påståenden. Men så länge dess
teorier inte kan förklaras med förbättrade logiska förklaringar, så är de alla dugliga som arbetshypoteser på djupare stadier.
När det gäller slagrutemätningarnas äkthet så är dessa
mycket svåra att utröna. Säkraste metoden är s k blindtest vilka åtminstone ger studerbara resultat. Känt är i
sammanhanget att slagruteresultaten oftast blir vanskliga då slagrutegångaren ställs inför ett prov då han är
tvungen att prestera dugliga resultat. Dessa tester är dock
enda möjliga vägen om man skall kunna påvisa att detta
fenomen existerar. Det väsentliga i en eventuell bevisföring ligger inte hos slagrutan i sig, utan hos människan
själv. För det är inom människan som fenomenet äger
rum. De osynliga, eteriska linjerna i naturen är ointressanta utan studiet av människan, för de hänger samman
och är del av vad vi kallar Naturen. Om det existerar ickefysiska element i människans omvärld, så måste hon även
själv äga attribut som korresponderar till dessa. Inget är

auran. Denna aura, bestående av otaliga skikt befinnande
sig på olika medvetandeplan, sträcker sig avsevärt långt
ut från människans fysiska kropp. Denna aura följer naturligtvis människan vart hon än går och samverkar med
den yttre världens influenser. Det hela blir av betydande
vikt då vi studerar slagrutans användning. För att människan över huvudtaget skall kunna detektera dessa eteriska energier måste hon exponeras, d v s bli föremål för
dessa strålningsformers influenser. Vad som då sker är
att den mänskliga organismen naturligtvis reagerar i olika
riktningar. Den känslige slagrutegångaren mottager
denna reaktion och får då ett utslag med slagrutan. Detta
mätresultats karaktär är relaterat till vilket typ av strålning som detekterats, men får även sin egenart av den
reaktion som slagrutegångaren utsätts för. Därav de olika
mätresultaten mellan olika slagrutegångare. Vi måste beakta det faktum att slagruteanvändare många gånger gör
sina mätningar i sin egen aura. Alla mätresultat behöver
nödvändigtvis inte vara yttre företeelser, de kan mycket
väl vara upptäckter inom individen själv. Detta är viktigt
att komma ihåg då man b l a ägnar sig åt avstörningar.
Den magi som frambringas i den yttre världen äger även
sin verkningskraft i den inre. För människan är ett mikrokosmos i ett makrokosmos där allehanda krafter knyter delarna samman. Helheten är beroende av sina mindre komponenter och tvärt om.
Liksom den omgivande världen äger sina vitala strömmar så har människan sina. Dessa går i viss mån att mäta
med slagruta, ta PSI-spåret som exempel. I människans
aura finns hennes livsenergi, d v s människan är sin aura.
Alla strömmar av olika art som finns inom människan
förbinder mängder av portaler till övriga naturriken och
genom dessa färdas olika element enligt en växelvis verkan. Det är omöjligt att göra en bild av detta komplex,
eftersom vårt tänkande lever i en dimensionsbegränsad
värld. Våra mätningar med slagrutan utgör också avsevärda begränsningar, var vi endast kan detektera de lägre
astrala krafterna vilka ligger närmare den fysiska världen. Vi bör tänka oss livet såsom etablerat i olika tillstånd
snarare än lokalitet.
Fredrik Andrén 2001-01-30

i sanning avskilt från den större världen. Utan filosofiskt
begrundande förblir det hela ologiskt och svårt att påvisa.
När det gäller de mätresultat som framläggs i slagrutesammanhang, måste man beakta den sfär vilken verkar
inom den mänskliga organismen som vi vanligen kallar
SLAGRUTAN
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Arne Groth beskriver sin avstörare
Rosalinda är en avstörare. Dess verkan når ut ca 10 meter samt 5 meter uppåt och nedåt. Placera den mitt i bostaden så den täcker hela hemmet. Ta inte av locket. Den
rosa ringen runt Rosalindan tar bort symbolverkan. Symbolers inverkan kan vara bra eller dåliga, det är därför viktigt att du själv prövar vilket som är bäst för dig. Om du
skulle vilja ta bort Rosalindans effekt kan du stoppa den i
en plåtburk eller kastrull.
Nedan följer en mer ingående presentation av Rosalindan
.
Rosalindan är e n liten cylinder som är 3 cm tjock och
5 cm hög och har ett komplicerat innehåll. Uppfinnare är
Arne Groth som är välkänd slagrutegångare. Rosalinda
sänder ut ett flöde med en mängd exakt beräknade frekvenser. Dessa frekvenser motsvarar de viktiga
frekvenserna i de flöden som tycks
komma upp ur marken längs linjer
och rutmönster och som kallas jordstrålning. Mest omtalade är de
jordstrålningar vars linjer benämns
Currylinjer,
Hartmannlinjer,
jordströmmar och vattenådror.
Arne har funnit att dessa strålningar
och många som inte har något namn
är ”släkt” med varandra genom att
deras frekvenser ligger exakt på stegen i en och samma geometriska serie. Serien är sådan att om frekvensen vid ett steg multipliceras med
23/21 får man frekvensen för steget
närmast över. En liknande serie av
frekvenser har vi i ett pianos toner.
Men frekvenser behöver inte alltid

beräknade kretsar för kvicksilver (amalgam), titan, guld,
koppar. Elströmsfrekvenserna har slagfrekvenser vid 100
och 50 (120 och 60 i USA, Filipinerna m.fl.).
Vid avstörning med symboler, symboliska aktiviteter, böner, ”auraladdade” föremål m.m., d.v.s. magi, måste man
bestämma egenskap, form, utsträckning på det som skall
avstöras och ett bra läge för avstöraren. Om sådan avstörning föreligger, någonstans, kan man upptäcka det genom
att enbart sända eller utsätta sig för den antimagiska
frekvenskombinationen. Härvid framträder de manipulerade jordstrålningarna i sitt rätta läge och med naturlig
bredd. Den kompletta Rosalindan med antimagiska ringen
påsatt återställer jordstrålningen till sitt normala tillstånd
men stör i samma moment åter av den genom att täcka
en yta (cirka 10 meters radie) med en utsändning av
a vs t ö rn i n gs f rek ven s er e nl igt
tabellen.
Symbolavstörningen påverkar
människa och fenomen på det
emotionella
planet
men
frekvensavstörningen påverkar
mer allmänt och djupgående, dock
utan förvrängning från den naturliga omfattningen. Men en avstörning är inte detsamma som avstängning – det vore ett olyckligt
ingrepp. Det förefaller mer vara frågan om ett tillfälligt (längs en kort
sträcka) passiverande av sådana
verkningar, från linjens passerade
miljöer, som har benägenhet att
hoppa över på oss och ställa till
med obalanser.

höras.

Mineralrikets och ”det konstgjorda elektromagnetiska rikets” frekvenser som nu föreligger inplanterade i en icke
elektromagnetisk form i planetens aura är inte magiskt
I denna serie ligger jordstrålningar, främst från steg 14
påverkbara (deras frekvenser passar inte in i den geometill 90, dessutom ringar och skal i vår aura och i aurorna
triska serien vilket förefaller vara ett villkor för den makring symboler med sina verkningar. Det kan vara frågan
giska påverkan).
om både positiva och negativa effekter.
1,000337374 x (23/21) stegnummer = slagfrekvens

Man skulle kunna säga att frekvenserna exakt på trappstegen är medvetandets frekvenser i växt-, djur-,
människo- och högre riken. Symboler kan slå både positivt och negativt samt nyckfullt mot medvetandeföreteelsernas form, läge och utsträckning (även mot
jordstrålningar, auror m.m.). Men symbolerna påverkar
inte auror i mineralriket (metaller, enskilda mineral) och
de ”konstgjorda” aurorna i och kring våra elektromagnetiska fält. Avstörning av dessas inverkan kräver att man använder deras frekvens. För detta har Rosalindan speciellt

En ”antimagisk” eller antisymbolisk kombination ligger
således i den avdragbara (platta) ringen kring cylindern.
Ofta mår vi gott av att vila från inverkan av mängden ospecifik religiös, andlig m.m. påverkan som okontrollerat
påförs via massmedia och healingar och ”feelingar” och
symbolverkningar som vi inte är intresserade av. Men har
vi önskat homeopatisk behandling, Bachdroppar,
Reikihealing och dylikt samt annan healing grundad på
symbolik så får vi så länge detta pågår dra av Rosalindans
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”antimagiska” ring. Healing som innebär emotionellt om man med slagruta vill kontrollera läge och bredder på
den strålning som Rosalinda skall störa av.
obunden kraftförmedling störs ej av Rosalindan.
Rosalindan placeras stående mitt i den del av huset som skall störas av. Den får inte skymmas av
större metallföremål. Verkan når 10 meter åt alla håll.
Man kan flytta den små sträckor hit och dit och känna på
auran hos Rosalindan. Når denna 50-60 cm ut är det en
mycket bra plats att sända avstörning från. Men i regel
behövs inte denna ”trimning”. Verkan består i att Rosalindan genom sin stora aura når ut över en mängd
chakralinjer (icke jordstrålning) vars flöde fångas in och
leds mot centrum i Rosalindan där det bildas
chakrasvängningar i en stor mängd mycket exakta koppartrådar. Dessa samverkar med en kärna i centrum så att
exakta svängningar (frekvenser, toner) sänds ut som motsvarar nämnda jord- och metallstörningar. Det är ett komplicerat och petigt hantverk bakom varje Rosalinda.
Chakraflödets hastighet är 55,52 m per sekund.

Den ”antimagiska” effekten som erhålles när ringen med
Rosalindaetiketten sitter kring burken ges av den unika
tonkombinationen från stegen 14, 22, 30 och 38. Detta i
kombination med den övriga avstörningen av jord-, ”psyk” och metallstrålning ger en lugnande effekt. Spänningar
i muskler och sinne minskar. Cirkulationen i kroppen förbättras när speciellt källådror och jordströmmar störs av.
Det kan upplevas som att kalla ben och fötter blir varma.
Vissa slag av muskelvärk kan lindras. Sömnen fördjupas.
Några upplever att andningen blir bättre o.s.v.
Magiska verkningar behöver inte utgå från mänsklig verksamhet. Vid sjukdomar hos människor, djur och växter
kan det uppträda ”formbildningar” med benägenhet att
växa. Dessa har ofta en ”magisk” inverkan på sjukdomsbärarens aura. Sjukdomsformen kan sägas ha sin egen
aura som magiskt och negativt påverkar sängplatsens
jordstrålningar och bärarens aura. Denna blir osymmetrisk, en förändring som normaliseras vid en antimagisk
avstörning. Detta kan kombineras med att
sjukdomsaurans specifika frekvens avstörs.

Använd aldrig Rosalindan tillsammans med andra
avstörare. Är du mycket känslig, pröva med att ha Rosalindan 3 –5 meter från sängen eller arbetsplatsen. Överallt finns det fält och krafter som har med sjukdom och
överkänslighet att göra och när Rosalinda ”tar itu med
dem” kan en viss turbulens uppstå – men eventuellt obe- När psykisk och fysisk oro dämpas blir stämningen i en
hag av detta går över inom några dagar. Nedlagd i en lokal lättare – något som kan ha mycket stor betydelse
järnplåtburk är Rosalinda avstängd. Detta är användbart för samverkan och beslutsfattande.

Tabellen nedan visar vilka jordstrålningar som Rosalinda stör av
Jordstrålningstyp

Stegnummer i serien

Slag per sekund

Granitsprickor
76
Finska diagonalnätet
70
Currylinjer
66
Hartmannlinjer
62
Vattenådror
58
53, 52, 51
Jordströmmar
50
49, 48, 47
Underjordströmmar
46
Jordpulser (42)
42 och 43
”Antimagiska” tonkombinationen 38, 30, 22 och 14
Psyklinjer
25 – 13 utom 22 och 14

1006,5
583,1
405,2
281,6
195,7
124,2 113,4 103,5
94,5
86,3 78,8 72,0
65,7
45,7 50,005
31,73 15,33 7,40 och 3,57
9,724 – 3,264 31,73 15,33

Ringarna i engelska sädesfält o.d. 6, 2 och –2*

1,727 1,200 och 0,8339

*Steg (–2) är en otrevlig nykomling sedan 31 maj 2000. Den infiltrerar och förvärrar bla Curryoch Hartmannlinjer och ”serveras” oss i ett ” magiskt kryddat” nätverk!?
SLAGRUTAN

ÅRG. 20

NR. 22

Sid 8

När auran inte ideligen störs och dämpas av jordstrålning
o.d. tål man störningar från elektromagnetiska fält mycket
bättre. Elöverkänsliga personer, även amalgamskadade,
har rapporterat effekter som de upplever som kraftiga
miljöförbättringar ur deras synpunkt. Det kan genom
denna förändring i den personliga motståndskraften verka
som om Rosalindan dämpar de elektriska fälten vilket den
inte kan göra. Därtill behövs ofta dyrbara ombyggnader i
de elektriska installationerna och viss försiktighet vid användande av TV, datorer och biltelefoner. Elektromagnetiska fält å ena sidan, och jordstrålning, auror o.dyl. å den
andra, tillhör ”skilda världar” i ett svårgripbart beroendeförhållande.

Vi planerar kurser av olika svårighetsgrad –– ring
och fråga!
Vi har till försäljning kompendiet ”Slagrutan avslöjar naturens matematiska hemligheter” av Arne
Groth samt boken ”Vi vanliga odödliga”, om reinkarnation och reinkarnationsterapi av Ylva Cronstedt,
reinkarnationsterapeut.
Tel 0563-302 02 adress: Ekhamra, 68050 Ekshärad

I N S Ä N D A R E
Hej !
Jag har varit medlem i Sv. Slagruteförbundet några år vid
det här laget, men har inte betalt avgiften för 2001.
Anledningarna är flera, dels försämrad egen ekonomi men
kanske viktigast att föreningen verkar ha tappat fotfästet
eller hur man ska uttrycka det. Alternativt uttryckt blivit för
flummig för min smak. I varje nytt nummer av Slagrutan
kan man läsa om någon ny märklig linje, aura, frekvens
etc. etc. Samtidigt verkar inte ens de mest insatta vara säkra
på eller kunna komma överens om avståndet mellan
Hartmann och Currylinjerna.
Med min bakgrund, som är teknisk-naturvetenskaplig,
tycker jag att man bör få ordning på de grundläggande
begreppen innan man svävar ut för mycket med mera vilda
och personliga teorier.
Så med anledning av ovanstående vill jag att mitt medlemskap upphör.
Åtminstone för ett tag, mitt intresse för fenomenet jordstrålning finns naturligtvis kvar och kanske återkommer jag.

Skattjakt med slagruta
Den 12 november 1595 hemsökte hertig Karl, senare Karl
lX, Vadstena kloster på jakt efter nunnornas - som hertigen
hoppades - omätliga skatter.
Oj vad man sökte! Hertigens knektar vände upp och ned
på allt, men med blotta ögonen kunde ingenting hittas. I
det läget kom någon på att vatten kunde hittas med hjälp
av slagruta. Kanske var det likadant med guld och silver?
Sagt och gjort. Skattsökarna utrustades med slagrutor,
böjliga trädklykor, och med dessa ilade skattsökarna runt.
Slagrutorna uppges ha gett utslag såväl här som där, men
hur man än grävde, rev murar och väggar hittades inte ett
smul.
Än i dag anses de försvunna skatterna vara ett mysterium.
Man vet bestämt att då Gustav Vasa genomförde reformationen avvecklades samtliga kloster utom det i Vadstena.
Nunnorna fick stanna kvar och till och med behålla sina
dyrbarheter. Men var finns de? Ingen vet. Dock vet man att
soldaterna stal nunnornas kläder för att av dessa sy egna
dressar av tyget. Och när det var gjort kördes de elva kvarvarande nunnorna på porten och gick skilda öden till mötes.
Källa: Anders Pontén: Svensk historia dag för dag 1998
Starbäck- Bäckström: Berättelser ur Sveriges historia,
Sthlm 1902
Kommentar till ovanstående: Säkerligen hade den stora
skatten förts i säkerhet långt innan denna händelse, men
de knektar som letade, var väl inte så erfarna, så det var
väl inte så underligt att de misslyckades, även om skatten
trots allt fanns kvar någonstans. Dagens mycket duktiga
slagruteintresserade skulle säkerligen ha större möjligheter, så vem vet, kanske skulle det löna sig att på nytt ta upp
skattjakten.

Skulle för övrigt vara trevligt med en kommentar till mina Insänt av
synpunkter.
MVH Anders Brandt Båstad
SLAGRUTAN
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Röster från Jordstrålningskurs i Väckelsång
Marianna Agetorp om tankekraft:
En blandad människoskara har ett antal gånger träffats
med stor vetgirighet och entusiasm i den gamla sockenstugan i Väckelsång. Stundom med armarna i kors, frågande resonerande och tänkande, men inga frågor ha varit oväsentliga, inte heller våra känslor för skiftande fenomen.
”Jordstrålningskurs” kan lätt missuppfattas, liksom om
vi benämnt den ”gå med slagruta”, för kursen har berört
skiftande ämnen om strålning ovanifrån, underifrån och
allt däremellan, exempelvis vår aura som synes omge oss
och naturens element. Själv har jag under kursens gång
kommit att mest uppskatta vad vi med tankens kraft kan
uppfatta och utföra. Också att våga tro på det som inte
synes, det som kanske bara andra vagt uppfattar, och att
inte ha en avfärdande hållning till det oförklarliga. Våra
kursledare har varit mycket viktiga i sammanhanget, men
också deras uppgift att ta in gruppens egna erfarenheter
och skeptiska frågor. Jag ”sväljer gärna kameler”, men låt
mig först ställa frågan varför. Vi är nog åtskilliga som flyttat våra sängar sedan kursen började, dragit upp nya
tankespår mot det okända, och själv bär jag som en grundtanke efter kursen, tänk fritt, pröva allt men tänk framförallt gott om dem du möter och det du vill förändra i vår
värld.

Första avslutningen. I maj fortsätter vi med pekare, järnstäger och
slagrutor utomhus.

Karin Berggren skriver:
Jag, Karin Berggren, träffade vår kursledare Jörgen Larsson för första gången för ca 5 år sedan. Han väckte då mitt
intresse för jordstrålning och under dessa år har jag bara
blivit mer och mer övertygad om dess betydelse.
Tack vare mitt möte med Jörgen, så läser jag nu till byggnadsingenjör, där jag hoppas kunna vara med och påverka
framtida husbyggen.
Jag är jätteglad att jag har fått gå denna kurs i ”Jord-

Våra kursledare
Anders Blomqvist och Jörgen Larsson

strålning och slagruta” , så att jag nu fått grunderna för
detta och själv kan öva upp förmågan att gå med slagruta.

Sabine Falk skriver:
Jag deltog med stor glädje i Studiecirkeln om ”Jordstrålning”. Anders Blomquist och Jörgen Larsson hade lagt
upp ett gediget och systematiskt teoriprogram, som kompletterades med många praktiska övningar, vilka gav oss
ett helhetsintryck om alla de olika energier runt omkring
oss. Båda lärarna var rutinerade och djupt insatta i ämnet, och jag gillade mycket deras humorfyllda sätt att förmedla kunskapen.
Dessutom fick jag möta en grupp härliga, hjärtliga människor, som hade ett vidöppet sinne för dessa nygamla kunskaper.
Det kändes oerhört viktigt och tryggt att äntligen få träffa
likasinnade människor med samma nyfikenhet på Livets
mysterier, som jag. En stor tacksamhet känner jag för
denna tiden.
Sven Jadermalms tankar:
Det var med en spänd förväntan jag började på kursen, eftersom jag redan tidigare hade upplevt att jag kunde känna
vattenådror (trodde jag!) med en plastgalge eller med
dammsugarröret. Men skulle vi kunna skilja på det ena
och det andra och framför allt skulle vi över huvudtaget få
några vettiga utslag.
Nu var kursledarna så lugna och pedagogiska att allt gick
mycket lättare än jag kunnat ana. De som någon gång för
första gången gått en dressyrkurs för hundar, förstår ungefär hur det känns. Man samlas med ett gäng ohyfsade
”vilddjur”, som hänger och sliter i kopplena. Men redan
efter första kvällen har undret skett - alla hundar i gruppen kan gå fot!
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Även om kanske inte hela gruppen kunde känna Currylinjerna första kvällen, så var det ändå många som bara
skakade på huvudet och utbrast: ”Det här är inte sant! Hur
är det möjligt?”
Lika spännande med nya upptäckter och fenomen har det
därefter varit varje gång vi träffats. Vem minns inte när vi
gjorde experiment med avstörning. Det avslutande försöket med avstörning av bergspricka var rena knock-outen!
Själv hade jag all möda i världen att hålla mig vaken, fastän
jag är kvällsm änniska. Och det var inte för att det var ointressant, tvärtom. Hela gruppen reagerade på olika sätt,
från att uppleva direkt obehag, till, som jag, att bli ohjälpligt trötta.
Det som gjort kvällarna så intressanta och roliga, har dels
varit Jörgens och Anders sätt att leda kursen, men också
inte minst alla deltagare, som på olika sätt med upplevelser, frågor och diverse infall fördjupat ämnet. Tack vare
gruppens öppenhet, har det blivit en kurs utöver det vanliga. Jag ser redan fram emot fortsättningen utomhus i
maj!
Karin Berggren letar ”heliga energier” i Väckelsångs kyrka

Sven Jadermalm.

DE

FYRA GR UNDS TEN ARN A

(ur boken ”Fyra grundstenarna till ett bättre liv” av Don Miguel Ruiz)

Utgöres av fyra överenskommelser som du gör med dig själv.

Var sann i ditt tal
Låt ditt tal utmärkas av integritet. Säg bara sådant som du menar. Undvik att använda orden för att förringa dig själv
eller skvallra om andra. Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt
Ingenting som andra gör beror på dig. Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras
drömmar. När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

Ta ingenting för givet
Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill. Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet. Detta enda samförstånd kan förändra ditt liv fullständigt.

Gör alltid ditt bästa
Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte detsamma när du är sjuk som när du är frisk. Gör
helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger.

Dessa fyra överenskommelser grundar sig på toltekernas urgamla visdom. Toltekerna kom från en kultur i södra Mexico,
de var kända som kvinnor och män som besitter kunskap.
Carlos Castanedas böcker bygger på den gamla toltekvisdomen.
SLAGRUTAN
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Nyss avgångne ordföranden har ordet
Tack!
Att vara närvarande vid Slagruteförbundets
årsmöte år 2001 i Jönköping var som att
avnjuta en mental femrätters middag. Här
serverades både drink före maten, aptitretare, huvudrätt, dessert och kaffe med bakelse. Ja, den fysiska maten var faktiskt
mycket god den också, varenda dag, och
jag gick upp över 1 kg, vilket jag nu mödosamt får försöka arbeta bort.
Arrangörskommittén hade gjort ett förträffligt arbete. Allt flöt perfekt, utan märkbara störningar för oss deltagare. Platsen
var väldigt fin, rummen var utmärkta, åtminstone mitt, och vädret kunde knappast
varit bättre. En detalj som jag särskilt fäste
mig vid var att det fanns lagom mycket luft
i programmet. Vi kände oss inte jäktade,
utan hann gott med att göra det vi önskade. Jag kunde till och med hinna ta mig
en tupplur då och då, vilket jag har stort
behov av. Tack arrangörskommittén för det
fina och omfattande arbete ni har lagt ner
på detta årsmöte!
Programmet var smakfullt hopsatt med
flera godbitar varje dag. För min del började det med en lek med tillverkning av en
egen symbol som kan ge kraft åt önskat
ändamål. Man bestämde sig för inom vilket område man ville ha symbolen verksam, varefter man skulle gå med slagrutan
och låta denna bestämma symbolens mönster inom en yta av 4-5 meter i fyrkant.
Därefter kunde man minska storleken till
ett behändigare format och till sist tillverka
den i valfritt material, vilket kursledarna
Ralph och Lilian tillhandahöll. Jag själv tillverkade i mässingsplåt en underligt formad
tavla med vackra färger, som skulle hjälpa
mig att mentalt kommunicera med min nya
häst. Det skall bli spännande att se om den
hjälper, och roligt hade jag när jag tillverkade den. Ganska snygg blev den också.
Vi fick senare lära oss en enkel form av
healing, som till min stora förvåning hade
fullt märkbar effekt på ”klienten”, vars
energifält ökade märkbart efter en
beröringsfri ”handpåläggning” på det svaga
området.
Leylinjer har för mig varit ett mångtydigt
område. De har varit som bofinken och
kunnat se ut nästan hur som helst. Carl

Arrangörskommitén Anitha, Anita, Olle och Benny

bestå av flera smalare (ett par dm)
parallella band med olika färger,
vilket inte Alfred Watkins kunde
känna till.
Ingemar Ljungqvist frammanade
en skrämmande bild av den moderna form av häxbränning som
pågår mitt framför ögonen på oss,
med den etablerade vetenskapen
och socialstyrelsen som dirigenter
och officianter, kanske med stöd
av eller krav från maktens härskare
i form av Bilderberggruppen och
liknande figurer Det är bra Ingemar att du gräver så här. Fortsätt
så! - Thore Rosén gav senare ett
tydligt exempel på hur kunskaper
som kan hjälpa jordstråleskadade
människor till ett drägligare liv utan
kostbara mediciner förtigs och tystas ner.
Lilian Karlsson och Ralph Andersson

Anton och Dan Mattsson berättade spännande om Leylinjer i Sydamerika. Jag är
beredd att ta efter Dans uppmaning att
hålla mig till definitionen enligt Alfred
Watkins, som såg Leylinjer som spikraka
energilinjer genom landskapet. Fast jag
kommer att lägga till att en Leylinje skall
SLAGRUTAN

På kvällen hade vi också lite kul med tonlekar, där Henry Soludde var lekledare.
Det var en lättsam och rolig samvaro i ett
ämne, som jag tror ligger mycket sanning
i. Varje organ i kroppen har sin naturliga
och riktiga, friska egenfrekvens och sin
egen akustiska ton. Genom att spela upp
den tonen kan man stärka organet. För mig
var detta en ny tanke, som var lätt att ta till
sig. Henry ledde oss också in i tankar om
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att den negativa utveckling som vi har haft på jorden under en
längre tid, ganska snart kommer att vändas till en uppåtgående
rörelse. Han inplanterade därigenom lite hopp om framtiden i
oss!

Martin Carelius
Henry Soludde

Bertil Pettersson, Örkeljunga, berättade inspirerande om sin
gärning i att hjälpa människor med hjälp av homeopatiska medel
och med hjälp av balanserat vatten som han låtit rinna genom sin
egen vattenvirvlare. Jag tror på denna vattenvirvlare och har gjort
en del experiment med den, vilka har övertygat mig om dess
goda funktion. Men tyvärr måste jag säga att jag inte gillar allt
hos detta företags framtoning. Jag tycker inte om försöken till
teknisk förklaring av vad som sker. De låter inte bra och förstör
förtroendet mer än de bygger upp. Bättre vore att Bertil och
medhjälpare erkänner att de inte begriper vad som händer, men
att de har upptäckt ett och annat mysterium, som kan hjälpa oss
människor.

Ett årsmöte innehåller ju obligatoriska årsmötesförhandlingar som
skall styra upp verksamheten under nästa verksamhetsår. I år gick
dessa förhandlingar galant, och vi fick en delvis ny styrelse. Jag
önskar er lycka till i era nya och gamla arbetsuppgifter!
Jag höll sedvanligt ett kort ”Ordföranden har ordet”- anförande
som öppnade mötet. För detta tal fick jag härlig uppskattning
från många håll. Tack så hjärtligt för detta!
I och med att jag avgick som ordförande blev jag avtackad av
den nye ordföranden, Olle Vesterberg. Då fick jag känna deltagarnas uppskattning i en lång-lång applåd, som avlevererades stående under vad jag tyckte var en evighet. Det kändes underbart
och jag svävade på moln länge efter detta. Tack snälla ni för det!
Och tack alla som bidrog till att göra mötet komplett och lyckat
och faktiskt det roligaste årsmöte jag har varit med om!
Sven Lind

Martin Carelius avslutade mötet med att berätta för oss om
några tänkvärda förhållande om jordens vatten och dess förstörelse och om en pågående återuppbyggnad. Vi förstör vattnets
energi och balans genom vårt sätt att transportera det med hjälp
av roterande pumpar, som skapar obalans i energifältet. Men
denna obalans går att återställa med olika medel, t ex med Martins vattenkatalysator. Jag hade gärna sett att Martin hade fått lite
mera tid, för han har mycket att berätta om.

SLAGRUTAN

Ni missade väl inte årsmötets skyddssymbol,
tillverkat av Lilian och
Ralph.
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Mer från Årsmötet i Jönköping

Den nya styrelsen fr. vänster:
Mattias Nyrell, Rolf Heinemann, Ann-Britt Fransson, Henrik Hammargren,
Anita Elmerfeldt, Rolf Kjellström, Olle Vesterberg
Dom som inte finns med på bilden: Gun-Britt Nilsson och Erik Engelbrekt

Vad Karl-Erik Johansson tyckte om årsmötet:
Att placera ett årsmöte på en plats som lätt kan nås av många
medlemmar kan ha sina problem. Ur den synpunkten kan
Jönköping vara en plats som var väl vald. Platsen ligger
centralt i södra Sverige där huvuddelen av förbundets medlemmar hör hemma. Södra Vätterbygdens Folkhögskola
uppfyller de flesta av de krav man kan ställa vid arrangerandet av årsmöte. Trots detta var det ovanligt få medlemmar som hörsammat kallelsen och kommit till 2001 års
årsmöte. För ovanlighetens skull sammanföll Kristi
Himmelsfärdshelgen med ett ovanligt vackert försommarväder. Jag kan mycket väl tänka mig att återvända till denna
plats vid kommande årsmöten.
Årsmötesförhandlingarna kringgärdades av flera intressanta
kurser och föredrag. Något föredrag kanske sträckte sig utöver förbundets egenliga intresseområde i ambitionen att
vidga verksamheten.
Själv deltog jag i ett par kurser som jag upplevde som mycket
intressanta: Ralph Anderssons kurs i hur man skapar nyttiga och välgörande personliga symboler med hjälp av slagruta. Den grupp jag deltog i tillverkade med liv och lust
många som jag hoppas nyttiga symboler. Man kan hoppas

att det i kommande nummer av Slagrutan införes rapporter
om vilka framgångar man haft med sina symboler.
Olle Vesterbergs föredrag om Feng Shui inspirerade mig
till att se över om jag inte har för mycket som stannat hos
mig i stället för att fortsätta i kretsloppet. Ett uppskattat
inslag utöver programmet var Svante Lindströms initiativ
att på fredagsmorgonen samlas för att sända kärleksfulla
och goda tankar till Bilderberggruppen som samtidigt samlats i Stenungsund för sina överläggningar.
Årsmötesförhandlingarna pågick i en och en halv timma.
Exakt den tid som programkommittén anslagit för detta.
Kanske också förbundet fått del av de kärleksfulla tankarna.
Detta årsmöte var det sjätte årsmöte jag deltagit i. Från det
14. till det 19. årsmötet. Slagruteförbundets tonårsperiod.
Nästa år firar förbundet 20 år och har förhoppningsvis lämnat några oroliga år bakom sig, förhoppningsvis har förbundet uppnått en mer vuxen ålder och kommit in i en mer
stabil period. Jag önskar Olle Vesterberg, som efterträtt Sven
Lind på ordförandeposten, lycka till i sitt arbete.
Karl Erik Johansson, Söderköping.
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Känslor och varseblivning av Charles Mitchley 2000. Teltec Foundation
Översättning av Agneta Danielsson

V

åra känslor är mäktiga hjälpmedel i livet. Men utan kunskap om
perception(varseblivning) kan dessa
verktyg vara värdelösa. Om man uppmuntrar människor att ge fritt utlopp
för sina känslor, utan att äga kunskap
om perception, kan det leda till ett
destruktivt beteende. Konsekvensen
av det kan i sin tur bli att man bara
litar till sitt förnuft och misstror känslorna.
Att leva utan tillgång till sina
känslor är som att segla utan segel.
Istället sätter man på motorn och håller rak kurs. Full fart framåt till nästa
mål - är ett vanligt sätt att leva. Det är
i längden tråkigt och begränsande.
Trots att känslor är instinktiva behövs
det träning och uthållighet, för att vi
ska kunna använda dem effektivt och
skickligt.

tygelse. Jag kommer alltid att vara
rädd.
Tror jag att jag alltid kommer
att bli attackerad och illa behandlad,
upplever jag en massa vrede. Troligen
lär jag mig att undertrycka (kuva)
denna vrede, vilket i sin tur orsakar
andra destruktiva följder. Men även
om jag bibehåller kontakten med min
vrede och lär mig uttrycka den, är det
troligast att den bara går runt, runt i
samma cirkel hela tiden. Varför? Jo
därför att om jag inte förändrar min
djupa varseblivning, är min vrede en
reaktion baserad på en störd perception av mig själv och händelserna i
mitt liv.

Rädsla: Istället för att fly undan från
eller ge efter för din rädsla, använder
du din önskan att dra dig tillbaka till
att ”se efter igen” det vill säga återuppleva, reflektera, betrakta händelsen på nytt. Var helt öppen mot din
egen rädsla så att du ser den i ögonen. När du ser den kan du befria dig
från den.
Melankoli: Acceptera att det är tid att
röra dig framåt, att släppa det gamla
så att du bereder väg för det nya. Ta
emot maktens gåva för att kunna
frambringa en sann förändring.

Det finns fyra rena känslor:
Vrede
en önskan att slåss
Rädsla
en önskan att fly, dra
sig tillbaka.
Melankoli
en önskan att förändra
Glädje
en önskan att leva
Dessa är de rena känslorna, men oftast är känslor hopblandade,
varseblivningen av dem är störd. Känslor definieras som en andrahandsimpuls genererad av perceptionen.
Men om vår perception är störd av
våra inlärda föreställningar och övertygelser (vårt sätt att se på världen är
begränsad av sociala och personliga
överenskommelser) är vad vi registrerar som emotion ofta en syntes av
flera känslor som producerats av tankar eller känslor eller bådadera.
Ex. om jag tror att världen är
en fruktansvärd plats, präglas alla
mina varseblivningar av denna över-

Ex:
Vrede: Att inte använda sin önskan att
slåss till att attackera eller hämnas,
utan till att uppnå större klarhet över
vad som verkligen pågår. En krigare
slåss mot sina egna begränsningar.
Fråga hur den större bilden ser ut? Hur
kan jag använda denna känsla till att
röra mig framåt istället för att fastna i
det gamla mönstret?

Glädje: Fråga dig hur du kan fortsätta
att uttrycka din kärlek till allt liv?
Om vi nu åter ser på känslornas natur
finner vi att de är definierade som en
registrering av irrationell kunskap. Det
är när du vet någonting men inte är
säker på hur du vet det.

Sålunda har en ”krigare” alltid kontroll över sina känslor. Han/hon
är medveten om sin perceptions begränsningar och ”smyger” därför på
den, för att lära sig hur man använder
känslorna skickligt.
SLAGRUTAN

Vi måste smyga på det vi varseblir för
att kunna uppnå klarhet. Känner du
obehag inför en situation, behöver du
ta reda på varför? Själva känslan är
en indikation, men det krävs oftast
mycket arbete för att nå klarhet. Det
viktigaste för oss är att ständigt smyga
på vår egen varseblivning, för att finna
den väg som är rätt för oss i livet - gör
du det inte hamnar du i samma gamla
hjulspår som vanligt. Känslor är verkligen ett vitalt redskap i livets konst men alltid inom perceptionens kontext.
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OM LIVET OCH HUR VI VÄLJER ATT LEVA DET
LÄS DETTA OCH LÅT DET SJUNKA IN.
GÖR DÄREFTER ETT VAL.
Michael är den typen du älskar att hata.
Han är alltid på gott humör och har alltid något positivt att
säga.
När någon frågade honom hur han mådde svarade han:
”Om jag mådde bättre hade jag varit tvillingar”.
Han var en naturlig inspiratör. Om en av de anställda hade
en dålig dag var Michael där och talade om för den anställde hur man kunde se positivt på situationen. Jag blev
nyfiken av att se detta, så en dag gick jag bort till Michael
och frågade honom: ”Hur lyckas du?”
Michael svarade: ”Varje morgon vaknar jag och säger till
mig själv: du har två val idag. Du kan välja att vara på gott
humör eller du kan välja att vara på dåligt humör. Jag väljer att vara på gott humör.
Varje gång det sker något dåligt, kan jag välja att vara ett
offer eller att dra lärdom av de.
Jag väljer att dra lärdom av det. Varje gång någon kommer ock klagar hos mig, kan jag välja att acceptera deras
klagan eller jag kan välja att peka på de positiva sidorna i
livet. Jag väljer de positiva sidorna i livet.
”Säkert, men det är inte fullt så enkelt”, protesterade jag.
”Det är det”, svarade Michael. ”Livet handlar om val. När
du tar bort allt runt omkring är varje situation ett val. Du
väljer hur du vill reagera på situationen.
Du väljer hur folk skall påverka ditt humör. Det är du som
väljer om du vill vara på bra eller dåligt humör.
Till syvende och sist är det ditt val hur du lever ditt liv.
Jag funderade över vad Michael hade sagt. Strax därefter
lämnade jag företaget för att starta eget. Vi tappade kontakten, men jag tänkte ofta på honom när jag gjorde ett
val i förhållande till livet, istället för att bara reagera på
det.
Många år senare hörde jag att Michael var inblandad i en
allvarlig olycka med ett fall på 20 meter från en radiomast.
Efter 18 timmars operation och flera veckor på intensiven, blev Michael utskriven från sjukhuset med skenor
längs ryggen.
Jag träffade Michael ca sex veckor efter olyckan. Då jag
frågade honom hur han mådde, svarade han: ”Om jag
mådde bättre skulle jag ha varit tvillingar”. Vill du se ärren?” Jag avböjde erbjudandet om att se ärren, men frågade honom om vad som försiggick i huvudet på honom
under olyckan.
”Det första jag tänkte på var på min ännu ofödda dotter”,
svarade Michael. ”Så medan jag låg på marken mindes
jag att jag hade två val. Jag kunde välja att leva eller jag
kunde välja att dö. Jag valde att leva”.

”Var du inte rädd? Blev du inte medvetslös?” frågade jag.
Michael fortsatte: ”Ambulanspersonalen var fantastisk. De
sa hela tiden att allt kommer att gå bra. Men då de rullade
in mig på akutmottagningen och jag såg uttrycken i läkarnas och sjuksköterskornas ansikten, blev jag vettskrämd.
I deras ögon stod skrivet: ”Han är döende”. Jag visste att
jag måste göra något. ”Vad gjorde du då?”, frågade jag.
”Nå, det var en sjuksköterska som skrek frågor till mig”,
sa Michael. Hon frågade om jag var allergisk mot något.
”Ja”, svarade jag. Läkarna och sjuksköterskorna stannade
upp medan de väntade på mitt svar.
Jag tog ett djupt andetag och ropade: ”Tyngdkraften”. Genom deras skratt sa jag till dem: ”Jag väljer att leva. Operera mig som om jag var levande, inte död”.
Michael överlevde tack vare läkarens skicklighet, men
också på grund av sin fantastiska inställning. Jag lärde av
honom att varje dag kan vi välja att leva fullt ut. Inställningen är, trots allt, allt.
”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får
själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga”. Matteus 6:34
Egentligen är dagen idag den morgondag som du bekymrade dig för igår.
Nu har du två valmöjligheter:
1. Glöm detta.
2. Vidarebefordra det till folk du bryr dig om.
Jag hoppas att du väljer alternativ 2. Det gjorde jag.
Ha en bra dag och var glad!
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Min Healingsymbol
Kerstin Brantryd deltog i Lilian´s och Ralph´s kurs om symboler. Hon berättade att hon inte hade en aning om, vad detta
egentligen innebär. Symboler som kan ge kraft åt allt vad man kunde önska sig. Det var bara att bestämma sig vad den skulle
vara bra för. Sedan var det bara att låta slagrutan bestämma hur symbolen skulle se ut!
Ja förstås riktigt så enkelt var det kanske inte, men Ralph visade så tydlig hur det skulle gå till. Först skulle man hitta en
utgångspunkt någonstans. Sedan skulle man hitta dom fyra hörnpunkterna som begränsade området för symbolen.
Jag drog mig undan en bit, bestämde mig för att göra en healingsymbol åt mig själv och startade - fantastiskt, det fungerade,
slagrutan visade mig ju var jag skulle lägga mina träpinnar i marken. Vad enkelt det var! Men ack vad var det nu för konstig
figur som växte fram??

Vad är nu detta för någonting
?????

Utgångspunkt

en av hörnpunkterna

Så småningom ritade jag ner det på ett papper, i förminskad
skala förståss. Men först när jag vände på pappret, så klarnade det - det är symbolen av en örn!
Mycke arbete återstod. Nu skulle figuren tillverkas av någonting hållbart. Skulle det vara ståltråd, skinn, mässingsplåt, trä eller kanske t.o.m. sten?
Här fick pendeln komma till användning - det skulle vara
mässingsplåt. Vilket jobb - tur att man fick hjälp av kunniga
yrkespersoner.
Jaså, den skulle målas dessutom. Jättebra blev det.
Tänk om man kunde visa detta i färg!
Skall jag bära det här som smycke runt halsen eller ha den på
mig på annat sätt? Hur länge får jag ha på mig den här symbolen. Vilken nytta gör den egentligen?
Framtiden får visa hur det går.
Men en sak kan vi göra här och nu - kolla min aura.
Tur att det finns så många hjälpsamma kurskamrater som
ställer upp för en sådan sak.
Fantastiskt!!!!!!!!! Vad stor den har blivit.
Hoppas det håller i sig - länge, länge, länge.
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Förste slagrutemannen i Norge - jag protesterar!
Minns ni förstasidesbilden i slagrutan nr. 20 ?
Ber att få lämna följande kommentar till omslaget:
Bronsåldersfiguren i Solberg kanske föreställer en slagruteman, däremot är det tveksamt om han i så fall var
den förste.
Ber att få hänvisa till den lilla boken ”All You Wanted
to Know About Dowsing” av Sumeet Sharma,
utgiven i New Delhi, Indien. Förlagets hemsida:
http://www.sterlingpublishers.com
Författaren nämner målningar från 6000 f Kr där en
människoliknande figur håller i grenklyka som ser ut
som en slagruta.
Den Kinesiske Kejsaren Yu, 2000 f Kr skall ha varit
en duktig slagruteman som reste över hela världen(!)
och visade upp sin talang.
Moses verkar ha använt slagruta under öken vandringen, den varade 1275-1235 f Kr.
Boken är en behändig introduktion till slagrutekonsten, med tonvikt på pendling. Här och där kan man
skönja vissa kulturella skillnader mot vad vi är vana
vid.

Till exempel så sägs det vara olämpligt att använda
pendeln på toaletten. Inte heller bör man pendla efter
att ha ätit eller vidröra pendeln med smutsiga händer.
Förvara helst pendeln i ert bönerum eller på den plats
där ni brukar bedja.
De flesta kapitel inleds med ett citat, till exempel:
Everyman takes the limit of his own field of vision for
the limits of the world.
- Aristotle
We may invent the elixir of immortality, but it will
take forever to prove it.
- Anon
God heals and doctor sends the bill.
- Mark Twain
Be in this world as if you were a stranger or traveller.
- Holy Koran
The infinite is the source of joy, there is no joy in the
finite. Only in the infinite is there joy. Ask to know
the infinite.
- Upanishad 7.23
Lars Lagberg

H Ö S T M Ö T E N

SÖDERKÖPING
17. t.o.m. 19. Augusti

BOKA TID

GARPENBERG
14. t.o.m.. 16. September

Program kommer i
separat utskick

GREBBESTAD
31. Augusti t.o.m. 2. September
tillsammans med
Norska Slagruteförbundet

TINGSRYD
7. t.o.m. 9. September
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Korset i Röjden
en kopia ur Slagrutan 1989 Nr. 2
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Fortsättningen år 2000 - Korset i Röjden finns kvar!
En kulen sommardag for vi från vårt hem
i Ekshärad till Röjden, ett mycket litet samhälle i norra Värmland, känt för sitt kors, ”korset i Röjden”.
Strax intill landsvägen finns ett kors i
marken, som framträder genom att markens gräsväxt saknas längs de ca 75 cm
långa armarna i korset. Korset har funnits där i åtminstone 150 år utan att växtligheten tagit över. Runtom platsen växer
en vanlig svensk granskog med lite inslag
av löv. Någon undersökning av korset har
man aldrig gjort.
De som något känner till vad man normalt brukar hitta med hjälp av slagruta
känner till vatten, curry, hartmann och
några jordströmmar till. Många av dessa
formar ett rutnät, antingen i nord-sydlig
och öst-västlig riktning eller diagonalt mot
ett sådant nät. Arne hittade ett hittills
okänt rutnät! Det ligger prydligt i norr-söder och öster-väster. Som så många andra nät. Linjerna i detta nät är meterbreda
och det är 25 meter mellan korsningarnas
mittpunkter. Ett kors sammanfaller exakt
med ”Korset i Röjden”. Men just i korset har nätverkets linjer minskat från en
meter till 10-15 cm, det tycks som om
energierna i nätet på så vis har kunnat

koncentrerats till smalare ”fåror”, vilket
resulterar i att marken där blir steril.
Fördjupningen som gjort korset så väl synligt beror på den långa frånvaron av växtlighet, här finns inga rötter, växtdelar eller
mikroorganismer som i den omgivande
jorden och därför har marken fallit ihop.
Vidare forskning på platsen visade att
det nyfunna nätets frekvens ligger på
11,03 hertz och när man lindar en 251,8
cm lång koppartråd runt vänster handled
kan man inte känna av nätverket. (Vänster handled – energierna går in på vänster sida, ut på höger.)
”Röjdennätet”, 25 x 25 meter, kan delas in i ett finmaskigare nät också. 11
småmaskor på 1 stormaska. Man kommer
då till ett nät med rutor på ca 2,3 x 2,3
meter där vart 11:te hörn är kraftigare och
möjliga att manipulera.
Talet 11 lockar till jämförelse med gravhögar från bronsåldern från vilka det går
ut 22 radiella linjer, 11 kvinnliga och 11
manliga. Balans är ett honnörsord för allt
levande. Hur och varför någon manipulerat nätverket så att ”korset i Röjden” tappade balansen, blev ofruktbart och blev
”korset i Röjden” vet vi sena tiders barn
ingenting om.

SLAGRUTAN

”Rosalinda” - Arnes avstörare stör inte av ”Korset i Röjden”. Det vill Arne
inte heller, dessa linjer är omanipulerade
och tycks ha vissa positiva effekter på växtligheten. För att inte tala om på turistnäringen.
Sedan månadsskiftet maj-juni i år har det
dykt upp en global störning som bl.a. lagt
sig i curry- och hartmannlinjerna så att
dessa med slagruta känns nästan dubbelt
så breda som vanligt. Störningen har även
drabbat ”Korset i Röjden” som nu har närmare 2 meter breda linjer utanför och
strax innanför staketet. Arne kan selektivt
avstöra ”nykomlingen” inom ett 15 x 15
meter stort område och gjorde nu så i
Röjden och konstaterade då exakt samma
slagrutebild som vi sett några år tidigare.
Slutligen kan tilläggas att korsets avsmalning mot centrum beror på ett magiskt
trick som de gamla skogsfinnarna kände
till.
Ekshärad 2000-09-05
Ylva Groth Cronstedt
Arne Groth
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EFTERLYSNINGAR

KLIPP
JORD OCH NOLLA

(Artikeln skrevs i NST 010430)

Svensken grillas omedvetet
Det svenska elnätet saknar jordledning. Utomhus har vi
tre faser och nolla, inomhus har vi tre faser, nolla och ”jord”.
Jordledningen är i proppskåpet kopplat till en ”jordskena”.
”Jordskenan” är kopplad till nollskenan.
Den svenska jordledningen är en enda stor bluff. Detta
system har varit lag i cirka 100 år. Denna felaktiga koppling gör att elnätet blir hopkopplat med vattenledningsnätet, avloppsnätet och fjärrvärmenätet. Vi har mätt
4 A elektrisk ström i en vattenledning i en bostad och 50 A
i en vattenledning i industrin. Sverige blir på så sätt en
grill. Grillstyrkan mäts med magnetfältsmätare
(mikroteslamätare).
Vid huvudvärk och värk i leder och muskler bör man misstänka magnetfält. I Lund är grillstyrkan cirka 3 mikrotesla på trottoarer, i banker och affärer. I Stockholm ligger
grillstyrkan på cirka 6 mikrotesla.
En lösning är att dra fram en jordledning till jordskenan i
proppskåpet och skilja jordskenan från nollskenan. Detta
har blivit lagligt i Sverige efter cirka 100 år. En annan lösning är att ha vattenledning och avloppsrör i plast, vilket
förhindrar elektriska strömmar.
Vårt tokiga elsystem gör att Sverige blir en grill. Svensken
är grillad. Ansvariga myndigheter har nu hittat på begreppet utbrändhet. Man försöker då påskina att grillningen är
individens eget fel. Myndigheterna säger att det skulle bli
mycket dyrt att byta ut fyra ledningar mot fem. Det är inte
fråga om att byta ut befintliga ledningar. Det gäller att tillföra en jordledning.
Sverige måste jordas. Det är bråttom. Det är många som
skadas med så mycket el som vi har i dag. Myndigheterna
förstår inte skadorna, eftersom de uppstår långsamt genom utmattning. Sverige är det enda land i världen, som
grillar människor.
Professor Leif Floberg Åmål

HA EN TREVLIG
SOMMAR

Gösta Jonsson
Loaklev 574 96
VETLANDA
Tel. 0383 - 46 20 47
är slagrutegängare och biodlare. Han vill gärna ha kontakt
med med likasinnade för att diskutera mera ingående just
runt biodling.
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Redaktören efterlyser alla slagrutenummer som kan finnas kvar någonstans från tiden före 1995. Skicka gärna ett
exemplar till oss. Vill du ha kvar ditt ex. kommer vi naturligtvis att enbart kopiera detta och returnera det till dig.
Kolla gärna med dina kamrater som inte är medlemmar
längre.
Ett hjärtligt tack i förväg.

INDIKERARE
Vår efterlysning om fler indikerare har gett resultat. Nu
finns det 38 personer, med en ganska god fördelning över
hela landet, som har förklarat sig vara beredda att hjälpa
till när vi får en förfrågan. Adress och telefon till den
indikeraren som bor närmast kommer att lämnas ut till
dom som söker hjälp.
Det är sedan upp till er att avgöra om ni tror att ni vill
ställa upp eller skicka förfrågan tillbaka till styrelsen.
Några har hört av sig, som följande brev visar:
Såg ”uppmaningen/önskemålet”om fler indikerare. Jag är
intresserad, men vet inte om jag är ”lämplig”, eftersom jag är en
tämligen oerfaren rutgängare. Jag vill gärna ha mer information
om vad som krävs, innan jag ställer mitt eventuella kunnande till
förfogande!
Med vänlig hälsning Sonja

Om ni är fler som funderar på samma sätt, så hör
gärna av er. Är intresset tillräckligt stort kan vi säkert
ordna ett symposium / kurs för att klara ut vilka kunskaper som borde finnas och hur arbetet kan läggas
upp, både för dig själv och för den eventuella kunden.
SLAGRUTAN
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