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Redaktörens rader:

Första sidan av detta nummer består bl.a. av två bilder.

Bilden av kvinnan har jag erhållit av Ylva Groth och tillhör
egentligen artikeln som finns från sidan 8 om besöket i Tal-
lin. Bilden visar en estländsk folkdräkt. Det är klart att just
symbolerna  har fångat min uppmärksamhet som gjorde att
jag placerade den bilden på framsidan.
I nästa nr. är det meningen att vi skall komma tillbaka med
en artikel, som kan bli läsvärt om just olika symboler.

Den andra lilla bilden upp till vänster däremot är en kopia av
en hällristning i närheten av Loftahammar. Det är  Torgny
Kindh som har hittat den. Bilden har sedan kommit Karl-Erik
Johansson och  mig tillhanda med en förfrågan om vad den
kunde ha för betydelse. Själv har jag försökt att hitta något
svar - men innan jag berättar något mer om det skall ni alla
ha chansen att berätta vad ni tror att det kan vara.

Så var det temat INDIKERAREINDIKERAREINDIKERAREINDIKERAREINDIKERARE som har sysselsatt både re-
daktionen och styrelsen.
46  brev hade skickats ut till de 46 personer som hade an-
mält sig att stå med på indikerarlistan som finns idag.
Svaren på brevet var tänkt att hänvisning till rätt indikerare
skulle kunna ske lite snabbare, om vi visste vem som arbetar
med vad.
Fram till den 1.mars har jag erhållit 20 st svar! En del av sva-
ren beklagar att inte alla namn/benämningar på �energier�
fanns med på listan, andra tyckte däremot att det var allde-
les för många omnämnda. Själv hade jag enbart försökt att
sammanställa alla benämningar som brukar surra omkring i
luften när vi har våra möten.
Av dessa 20 har 2 meddelat att dom vill bli borttagna från
listan. Endast 8 indikerare finns som på ett eller annat sätt
försöker att förbättra situationen på plats om man bortser
från enbart sängflyttning.
Varför har inte fler svarat?
Vi hoppas kunna göra en sammandragning av ett antal
indikerare för att diskutera frågorna lite mera ingående. Det
skadar dock inte om även några ytterliggare av våra ca. 750
medlemmarna  hade lust att tycka till innan.

Med många hälsningar
från er redaktör
Rolf Heinemann
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År 2002 har slagruteförbundet funnits i tjugo år. Det finns
därför anledning att titta tillbaka lite på de gångna åren.
Rolf Norman har bidragit med en hel del av följande upp-
gifter. En del är också hämtat från Dan Mattsons bok om
jordstrålning mm.
Förbundet bildades den 10 oktober 1982. Då samlades 17st
slagrutegångare i Hestra, som ligger i Småland, och star-
tade verksamheten. Det var slagrutefolk som hade delta-
git i Fil.Dr Leif Enghs studie att finna vattenåder med slag-
ruta på Gotland. Det var faktiskt ett försök som var kopp-
lat till Lunds Universitet. Resultatet blev i högsta grad
statistiskt signifikant. Exempelvis kan nämnas att vid  ett
tillfälle när man arbetade fritt i en hage lyckades 17 av 29
försökspersoner korrekt markera såväl läge som riktning
av en vattenåder. Övriga fick utslag för något annat. Kon-
troll skedde i efterhand med georadar. Olika elektro-
magnetiska metoder testades också men gav sämre resul-
tat än slagrutan. Endast georadarn hade en viss använd-
barhet, men bara ner till sex meters djup.
Jag kan tänka mig att de personer som samlades i Hestra
var mycket glada och stärkta av upplevelserna på Got-
land. Efter så goda resultat under vetenskaplig kontroll
borde framtiden vara ljus för ett slagruteförbund. Denna
studie har dock inte resulterat i några efterföljande under-
sökningar av liknande slag.
Förbundet utvecklades ändå efter hand från 45 st med-
lemmar 1983 till över 700 st 2002.
Den förste ordföranden var Yngve Karlsson från Gislaved
under två år.Därefter följde Göran Frantz Vårgårda, ett
och ett halvt år. Sedan kom Rolf Norman Västerås som
var ordförande i hela sju och ett halvt år. Han är den som
har klart den längsta perioden. Irene Djärv Uppsala, som
kom efter honom, blev den första kvinnliga ordföranden
under tre år. Därpå följde Sven Lind fem år. Nu har jag
haft uppdraget ca ett år. Vi får se om det blir mera.

Rolf Norman berättar vidare: �Det man använde slag-
rutan till 1983 var att söka vatten, metaller, jordström-
mar samt något man kallade för störridåer. År 1986 hade
verksamheten utökats med fornminnen, jordstrålningsnät,
pelare mm. Strålningspåverkan på människan började
också bli aktuell. Även skattletning förekom på träffarna
- med lyckat resultat.
Utvecklingen gick således fort mot ett utvidgat använd-
ningsområde för slagrutan. På den vägen är det. Fler
och fler tillämpningar av verktyget har tillkommit sedan
dess och fler lär det bli.
Detta med att ta ut vatten ligger dock på ett djupt plan.
För det första skall man fastställa ådrornas läge i
horisontalplanet. Då kan man ju tänka sig att en fysisk

strålning påverkar
kroppen när man be-
finner sig över ådern
så att slagrutan löser
ut.  Därefter skall
man också fastställa
djupet till vattnet.
Därvid kan en pendel
användas så att varje
slag motsvara en aln,
en halv meter eller
vad man bestämmer
sig för. För min del
brukar jag fråga ef-
ter ett mått på mar-
ken som motsvara
djupet. Jag börja då
mitt på ådern och

går åt sidan tills jag får ett utslag som motsvara djupet.
När man tar fram djupet på ovan beskrivet sätt kan det
inte vara fråga om någon fysisk strålning som påverkar
kroppen. Då är man inne på ett helt annat plan som jag
vill kalla för det parapsykologiska planet. Till yttermera
visso kan man också fråga efter mängd och kvalitet. Jag
tror också att man på ett undermedvetet plan ställer in
sig på att endast få utslag för ådror på rimligt grävdjup.
Det kan man naturligtvis också göra medvetet om man
tänker på det när man söker. Om så inte sker skall det
kunna bli väldigt många utslag.
Slutsatsen tycker jag blir att all vattenletning ligger på
det parapsykologiska planet. Redan i förbundets begyn-
nelse var man således ute på �djupt vatten�.
Till slut vill jag gärna berätta om en av de egendomli-
gaste slagrutor som jag har hört talas om.
Det var en aktad och respekterad godsägare i Västergöt-
land som använde en vanlig träklyka.
I spetsen på klykan hade han emellertid borrat två hål.
Genom hålen drogs snöre och små vattenflaskor knöts
fast i änderna. De andra snörändorna tog han i munnen.
Med vattenflaskor dinglande i slagrutan  tågade han så
iväg och letade vatten. Principen bakom detta torde ha
varit, att mellan lika ämne bildas en förbindelse. Den
kan sedan följas för att hitta det sökta.

Det kommer mer om förbundets historia på årsmötet - och
mycket annat.

Hoppas vi ses då.
Olle Vesterberg

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Under en slagrutekurs på Ålsta
Folkhögskola sommaren 2001, upptäcktes ett
sexkantsfönster, behändigt beläget på en av
skolans gräsmattor. Deltagarna ritade av det
noga och under sommarens lopp har jag följt
upp detta och sett hur det har minskat och växt
ett antal gånger. Spiralerna har ändrats i
diameter och den mot väster har bytt mellan
riktning, motsols i bland, medsols i bland.
Storleken ändrades tre gångre så att jag kunde
observera direkt. Medföijande teckning visar
två extremlägen. Under vintern verkar den ha
legat stilla i den lilla formen, men enligt min
pendel skall den börja röra på sig i mars. Jag
har lokaliserat två stillastående fönster i
grannskapet, men det här ger mig mycket att
fundera på. Det lilla jag har läst förklarar inte
vidare bra vad det rör sig om.

Nedanför skolhuset, ute på en åker, fanns
en gång en gravhög . Den fanns nämnd i gamla
handlingar där man säger att den jämnades med marken
för länge sen.

När skörden var bärgad i höstas, följde jag leylinjerna
som korsades ca. hundra meter nedanför skolhuset. En
linje med sexton band, som kom in från öster, drogs ihop
till en distinkt midja på samma punkt som en lika bred
linje söderifrån. Runt denna knutpunkt kunde jag markera
kanten på den försvunna högen.

Problemet var att från söder kom sexton band in till
knuten, men ut mot norr gick endast elva band. En
observant person påpekade att dessa var avklippta och
avlänkade någon annanstans. Jag vet att den är fortfarande
elva band bred på E14, ca en km bort. Man får gå upp på
skogen och undersöka saken till sommaren.

Jag har observerat ett antal leylinjer, alla med sexton
band, som kommer in mot bygden här vid Torpsjön och
verkar vara avklippta. Ena ändan slutar abrupt, men en
bit bort kan man hitta andra ändan vikt i nittio grader och
riktad in mot någon gammal gravplats, några hundra meter
bort.

MYSTERIERNA  MED
det pulserande sexkantsfönstret
den nerbantade leylinjen och

de avklippta och vinklade leylinjerna

Jag vill ställa följande frågor till läsarna av denna tidning.

1.    Finns det någon som har känt på en pulserande sexkant
och kan förklara lite om vad som händer ?

2.    Är det bekant att �de gamle� har plockat ut delar ur en
leylinje till separat bruk ?

3.    Är det vanligt att de har klippt och vinklat in leylinjer
till sina gravar ?

Tidningen tar säkert in bra artiklar om detta .
Annars tar jag gärna emot brev .
På förhand - tack alla som vill ge mig lite goda tips!

SIGRUN GUDJONSDOTTIR
Box 60
840 12 FRÄNSTA

Ålsta folkhökskola planerar att hålla en kurs om slagrutans
bruk, under första veckan i juli .
Då kan vi arbeta vidare med dessa frågor.
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TRÄDET  STRÄDET  STRÄDET  STRÄDET  STRÄDET  STTTTTYR  LIVETYR  LIVETYR  LIVETYR  LIVETYR  LIVET
ur: Aktuellt från Skogsvårdsstyrelsen

Träd har ofta speciella innebörder inom olika kulturer, inte minst i norden där asatron är uppbyggd kring asken
Yggdrasil.
I den keltiska kalendern är det träden som beskriver personlighet och öde.
Den keltiska kalendern delar in året i 13 månader och varje månad representeras av ett träd ur Ogham-alfabetet.
Önskan att kunna förutsäga framtiden och ödet avgör om man vill tro på att träden styr våra liv.

VIDE / PIL (Saille)
15 april - 12 maj

Romantik, kärlek, läkande
fruktbarhet, kvinnlig magi.

Månens träd, men även poeternas.
Ljudet av vinden genom pilträdets
grenar skapar inspiration. Att
dricka från en källa där pil växer
ger inträde till glömskans och
drömmarnas värld. Pil har använts
mot reumatism.

Du blir ofta anklagad för att
vara en drömmare och ibland
t.o.m. för att vara tjurskallig.
Förutom att ditt växlande sin-
nelag karaktäriseras av ett
starkt behov av kreativitet kan
det också vara tilltalande i
största allmänhet.

EK (Duir)
10 juni - 7 juli

Alla positiva syften, manlig
magi, trohet.

Ett av de högst vördade träden och
har energi, kraft och styrka. Det har
många läkande egenskaper och står
för ett lyckligt friskt liv

Du är duktig på självdisciplin.
Din kroppsliga och själsliga
vigör gör dig väldigt attraktiv.

HAGTORN (Huath)
13 maj - 9 juni

Fruktbarhet, fred och väl-
stånd.

Vaktar källorna och är ett sagornas träd. Är starkt förknippat
med fruktbarhet och fullkomlighet.Har man den inne i sitt hus
skyddar den mot andar och spöken. Men hagtornsblommor skall
aldrig finnas i ett hus med små barn för då kan älvorna komma
och röva bort barnen och lämna bortbytingar i stället.

En sådan gladlynt och optimistisk person Du är!
Lidelsefull men ändå trogen på ditt vis.

JÄRNEK (Tinne)
8 juli - 4 aug

Skydd, profetior, djurens magi.

Symboliserar odödlighet och mys-
tik. Järneken varnar för att det kan
bli starka konsekvenser av våra

handlingar, bra eller dåliga, som kan skada andra eller oss
själva. Den används för att bota hat, ilska och aggressivt bete-
ende. Man skall alltid plantera järnek i par med en kvinnlig
och en manlig planta.

Man kan alltid lita på ditt lungn och ditt toleranta
sunda förnuft. Du har god uppfattningsförmåga och
lyckas ofta med vad du företar dig.

Fortsättningen följer i nästa nummer
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Jordstrålar som sjukdoms- och canceralstrare
av Gustav Freiherr von Pohl

Nedanstående text är en översättning från det tyska språket,
som jag gjorde för några år sedan. Förhoppningsvis kan ma-
terialet vara ett intressant inslag i debatten om hur viktigt det
är att inte bara sovplatsen, utan även lokaliteterna där man
tillbringar dygnets övriga timmar, har bra energier. Det må
sedan röra sig om Curry-, Hartmann-, vattenåder eller andra
jordstrålningslinjer eller subtila, elektromagnetiska fält. Den
subtila strålningen - den som inte går att visa med tekniska
mätinstrument  - intensifieras rimligen alltid när apparaturen
är placerad på en jordstrålningslinje.
Den uppmärksamme läsaren observerar säkert att statistiken
tagits fram under en period då vi inte hade hunnit skaffa oss
särskilt många av de elektriska apparater vi har idag och som
alstrar skadliga energier. Jordstrålningen var då så att säga
ensam herre på täppan.
2002-01-22
Kurt Davidsson

Översättning av kapitel 2 ur boken
�Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger�

5348 bevisfall i staden Stettin
Sanitetsrådet med. dr. Hager, ordförande i läkarnas veten-
skapliga förening i staden Stettin, har påvisat att det inte rå-
der någon tvekan om existensen av �Cancerhus�. Dr Hager
hade, efter det han tagit del av beviset i min offentliga av-
handling om uppkomsten av cancersjukdom enbart genom
jordstrålar i �Zeitschrift fur Krebsforschung� (Tidsrift för can-
cerforskning) tagit upp efterprövningar av mina forskningar
i staden Stettin, på ett mycket generöst och energiskt sätt.
Genom den statistiska myndigheten i Stettin, som inrättades
1910, lät sanitetsrådet dr Hager få framtaget en förteckning
över samtliga cancerdödsfall från 1910 till augusti 1931.

1575 hus med     1 cancerdödsfall 1575
750     -�-        2     -�- 1500
337     -�-       3       -�- 1011
167     -�-       4      -�- 668
  51     -�-       5       -�- 255
  15     -�-       6       -�- 90
    6     -�-       7       -�- 42
   1     -�-       8       -�- 8
    1    -�-       9       -�- 9
   5     -�-          10      -�- eller fler 190

5348

Denna sammanställning är otvetydigt mycket intressant. Och
när det i 5 av husen inom den nämnda perioden har förekom-
mit 190 cancerdödsfall, så kan man åtminstone betr dessa
hus minst och med stor säkerhet tala om �Cancerhus�.

Sanitätsrådet dr Hager har sedan, genom anlitande av Stettins
slagruteförenings informatör C. William, gått vidare och ge-
nom stickprov undersökt jordstrålningen i de hus som det
förekommit cancerfall. I detta stora material har hittills fast-
ställts, liksom i mina erfarenheter under flera tiotals år, en
mycket stark jordstrålning. Alla hus, som hade uppvisat 5
eller fler cancerfall, stod utan undantag på ett kryss av un-
derjordiska vattenådror.
Särskilt intressant och förklarande är resultatet vid under-
sökningen av staden Stettins ålder- domshem, eftersom det,
så som dr Hager presenterade det i sitt föredrag för
Läkarföreningen, rörde sig om jämförbara gamla människor
i de mest cancerbenägna åldrarna.

Källa
�Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger�
Orginalutgåva �Erdstrahlen als Krankheitserreger -
Forschungen auf Neuland�
(Jordstrålar som sjukdomsalstrare - forskningar på jung-
frulig mark)
hos Jos. Hubergs Verlag, Diesen vor München 1932.
* 1978 av Fortschritt fur alle-Verlag, Gemeinnütziger e.V.,
Feucht.
Reproduktioner efter förlagor av orginalmaterialet.
5:e upplagan (2:a i Frech-Verlag) 1986.
ISBN 3-7724-4416-4/R-5827. TOPP-Nr. 4416

Även rubrikerna till övriga kapitel i boken utgör intres-
sant läsning

1. Vetenskapligt jungfrulig mark
2. Jordstrålar - orsaken till cancer
3. Jordstrålar - orsaken till andra sjukdomar
4. Påverkan på djur
5. Påverkan på träd och plantor
6. Allmänna observationer
7. Om strålning och icke-strålning
8. Om blixten
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Dagar i Tallinn
och vad vi diskuterade där

I höstas var Arne Groth och
undertecknad i Tallinn. Vi
hälsade på två slagrute-

intresserade vänner som tog väl
hand om oss.

På hotellrummet
Redan första kvällen fick vi besök av
arkitekten och pendlare Reine Weber
och vi gjorde först försök med
mobiltelefoner.
Resultat: den som fick samtal fick sin
aura negativt påverkad; den blev min-
dre, medan den som ringde upp inte
blev påverkad. Bara detta är ju ett
område för vidare forskning.

Arne tog ut �-2:ans� korspunkt och
där prövade han först med homeo-
patisk belladonna, varvid �-2:an� för-
svann. Däremot då han satte dit sco-
polamin blev Curry- och Hartmann-
linjerna bredare.

Arne kunde naturligtvis inte låta bli
att ta fram sin kära Rosalinda.
Och Reine testade med sin pendel.
Stor förtjusning. Han var mäkta im-
ponerad.

Vatten med mera

Nästa dag gjorde vi ett besök i ett gammalt dominikanerkloster från 1400-talet. Efter diverse vindlande trappor upp
och ner, ut och in i några rum kom vi ner i ett böne- och meditationsrum, i trappan ned dit fanns ett anslag om att
här nere finns en energipelare (som antagligen tidigare slagrutegångare funnit). Här kom vi oväntat att finna intres-
santa saker. Där energipelaren skulle finnas fann Arne mycket riktigt en slags pelare, en �vattenpelare�, uppbyggd
av tre koncentriska ringar med vattnets frekvens. Med hjälp av sina �antimagiska� trådar störde han förstås av den
och visade därmed att den är magiskt uppbyggd.

Belladonna

Här måste vi nu göra några intressanta jämförelser.



Sid  9

ÅRG. 21 NR. 25ÅRG. 21 NR. 25ÅRG. 21 NR. 25ÅRG. 21 NR. 25ÅRG. 21 NR. 25SLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTANSLAGRUTAN

Här finns en vågrätt vänsterskruv mellan Johannes
och änglarna, d.v.s de agerande i ritualen där
�vattenhögen� bildas. Detta antyder ett visst slag av
nödvändig samverkan på det känslomässiga planet.
Men ormen som kom för att förmedla kunskap på
mentalplanet slingrar sig runt �äppelträdet� i para-
diset � i en högerskruv.

Långt före kristendomen använde man sig av just
magiskt vatten
(Magiskt vatten: vatten, som allting annat, har en
frekvens, på magiskt sätt placeras vattenfrekvens
utan vatten ut)
(magiskt sätt: att använda sig av symboler, ritua-
ler; med  en verkan som inte låter sig förklaras på
gängse naturvetenskapligt sätt).

På en kurs i Jämtland under somma-
ren hittade Arne magiskt vatten i
Jämtland. På två näraliggande kullar
fann han varsin magisk vattenpelare,
liknande den i Tallinn. Så här såg de
ut:
Detta jordstrålningsarrangemang
finns i toppen på två stora kullar från
järnåldern vid Lit 15 km norr om
Östersund. Östra kullen är en �man-
lig kulle�, om en man står på kullens
topp blir hans aura större. Under-
jordsströmmarna har här riktning
mot centrum.
På samma sätt är den västra en
�kvinnlig kulle�. Underjord-
strömmarna är riktade från centrum.
De tre cirkelformade vattenlinjerna
har efterföljare utåt så att kullarna
från topp till fot är uppbyggda av 12
koncentriska vattencirklar som lik-

som källådror kan störas av med en
ton (frekvens) motsvarande steg 58.
Dessutom kan de störas av med den
antimagiska tonkombinationen mot-
svarande stegen 14,22, 30 och 38
vilket inte går vid opåverkade käl-
lådror i naturen.
Kan det vara så att kyrkan tog över
ett äldre, hedniskt bruk att �bygga
magiska vattenhögar� vid vissa plat-
ser för dopet. Pågående slagrute-
undersökningar i några kyrkor tyder
på detta.

Vid ett daghem och ålderdomshem i
västra utkanten av Karlskoga (vid
E18 där det finns en infart till sjuk-
husets förlossning) ligger i skogen en
trädlös cirkelrund glänta med en stor
sten i mitten. Gläntan är täckt med
12 koncentriska ringar -  magiska
vattenringar. Stenen och gläntan är
negativa (aurakrympande) för män-
niskan och antagligen också för trä-
den som lyser med sin frånvaro.

I Egbert Codex från klostret Reichermann på 1000-talet står Jesus under dopet mellan  Johannes och två änglar.
Sådana här �vattenhögar� var inte ovanliga vid denna tids framställningar av dopet.
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Vid kartering av jordstrålningsmönster i äldre anlägg-
ningar som var planerade för jordstrålningsmönster av
dåtidens bredd och läge måste man efter 1 juni 2001
störa av verkan från jordstrålningsfrekvensen enligt steg
�2 (d.v.s. 1,2 sek mellan slagen i slagfrekvensen).
För detta ändamål hänger man enklast en spole (av 0,2
mm tjock isolerad koppartråd med längden 33,286 m,
lindat till en ring, ca 10 cm i diameter) på hjärtchakrat.
Denna långa tråd motsvarar �-2:ans� överton.

En ring av 28,37 cm tråd och med diametern 0,2 mm ger
på så sätt en personlig avstörning av källådror som alltså
kan kännas igen med hjälp av denna ring.

Ännu mer om vatten

Lustigt nog fick vi denna märkliga bild av Reine Weber
två dagar senare. Bilden föreställer nerfruset vatten från
källan i Lourdes i Frankrike. Mer än 4 miljoner männis-
kor kommer varje år till Lourdes för att bli botade. Det
är dokumenterat att människor med tillexempel förvridna
armar blivit botade här. Vi såg många andra vattenbilder
också. Fula formationer från nedsmutsat vatten som bli-
vit vackra av klassisk musik. Vattenkristallerna ändrade
också utseende till det bättre av välsignelser eller goda
tankar. Människan består ju till stor del av vatten och en
fundering är förstås om det är vattenstrukturen som för-
ändras genom exempelvis healing.

Många fler bilder från vår resa till Tallinn kan man se på
vår hemsida arnegroth.has.it

Ylva Cronstedt/Groth                  www.arnegroth.has.it

En ring (7 cm i diameter) med följande fyra trådar (be-
räknade för övertoner) 776,5 cm; 375,03 cm; 181,13
cm och 87,48 cm stör av symboliska (magiska) verk-
ningar. Jordstrålningen hamnar för Arne där den natur-
ligt ligger så länge ringen är på. Om Arne lägger sig på
rygg ligger spolen och sänder i vågplanet varvid
avstörningen drabbar alla inom 10 meters radie. Sålunda
kan man enskilt eller i grupp lokalisera och identifiera
magiska och icke-magiska källåderlinjer, som i sin tur
kan indikera annat magiskt jordstrålningsarbete till led-
ning för ett lokaliserande av mer handgripliga spår av
fornlämningar.

Myntallergi

Den danska veckotidningen �Ingeniøren� kunde den 30 november berätta att nickelhalten i de kommande Euromynten
är upp till 30 gånger högre än de gränsvärden EU har satt för exempelvis armbandsur och smycken. Håller man ett
sådant mynt i handen i fem minuter, kan det utlösa en allergisk reaktion med utslag och kliande hos en nickel-
allergiker.
En svensk forskare har tidigare uppmärksammat problemet, men det har inte minskat nickelhalten i mynten.
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Etter møtet i Grebbestad i Sverige, ble jeg så
inspirert at jeg gjerne ville henlede våre Svenske

venners oppmerksomhet på området i midtre
Vestfold.

Her mener jeg at vi alle med fordel kunne legge ett treff.
Jeg vil derfor forsøke å formidle noen tanker jeg har om dette
området, så dere vet hva der kan finne.

De aktuelle stedene i dette området er:
1.  Truberodden
2.  Istrehågan
3.  Haugen

De inntrykkene jeg ønsker å formidle er med hensyn til:
a.  Egenart og beliggenhet
b.  Flora
c.  Jordstråling
d.  Historie

Egenart og beliggenhet
Disse tre stedene er svært forskjellige i sin vesensart, og
gir et totalt forskjellig inntrykk på de som besøker dem.
Truberodden ligger ved havet, tett ved gode fiskeplasser,
sterke vinder og strømmer, allikevel skjermet av steile fjellsider
på et flatt og stille eid.
Istrehågan ligger lenger inne i landet, åpent i landskapet men
dog beskyttet for vær og vind.
Haugen ligger i solbelyste fjellrabber, åpent og vendt mot
syd.

Flora
Plantene som vokser på disse tre stedene er svært
forskjelligartet.
På Truberodden finnes en utrolig rik flora, som har ført til at
stedet er totalfredet. På et av kultstedene vokser det store
mengder av kaprifolium, og lautrærne står tett og frodig slik
at en får nesten følelsen av å vandre i en urskog.
På Istrehågan er det lysere; bjørka dominerer, og det finnes
store mengder bjørnebær. Enkelte år vokser det mange plan-
ter av Solblom (Arnica Montana) inne i selve kultstedet.
På Haugen finnes mest mose.

Jordstråling
Jordstrålingen på disse tre stedene er også svært forskjellig.

På Truberodden er den gjevnt sterk, men med en voldsom
styrke på selve kultstedet. Nær ved kultstedet finnes også en
gammel Trojanerborg, en labyrint. Mellom kultstedet for
nybegynnerene og labyrinten finner vi et tilholdssted for de

NÄSTA HÖSTMÖTE I NORGE ??

gamle innviede, hvorfra de kunne ha overoppsyn med sine
disipler. En sterk kontrollerende energistrømning forbinder
dette �kommandostedet� med labyrinten og kultstedet.

På Istrehågan finner vi inne i kultstedet to punktformede
virvler, med en reduksjon av den generelle strålingen ellers
innenfor sirkelen. I forbindelse med steinene, finner vi en helt
spesiell og ubeskrivelig energi, som mer tilhører �de gamle
gudene�. Fra steinlabyrinten strekker det seg en meget sterk
�lay-line� i retning av Truberodden (Yxney). Denne linjen
danner en vinkel med nord-syd aksen som er nøyaktig lik
vinkelen mellom grunnplanet og sidekantene i
Keopspyramiden.

På Haugen er det intet unormalt å påvise ved jordstrålingen.

Historie
For mer enn 6000 år siden begynte en katastrofal tørkeperiode
i området nord for det Kaspiske hav. Denne perioden varte i
to tusen år, og dette førte til at de fastboende folkene som
bodde der måtte dra på leting etter nye beitemarker. Uten bruk
av hesten var dette umulig, og på hesteryggen endret disse
rytterfolkene Europas fremtid for alltid. De kom i tre store
bølger med noen hundre års mellomrom, og for 5000 år siden
hadde disse folkene influert store deler av Europa og
Sørskandinavia. For 4000 år siden var også Storbritannia og
Iberia (Spania) innlemmet i deres inflydelsessfære.
Overalt hvor de kom ble den gamle modergudinnen som
representerte fruktbarhet (Vanene) erstattet med en krigsgud
til hest (Odin).
Ved Sandefjord ligger ei halvøy som heter Østerøya. I tidligere
tider var denne ikke landfast som i dag, men skilt fra land ved
et relativt grunt sund. I vikingtiden var dette sundet en viktig
del av leden mellom Kaupanger og Tønsberg, og flittig benyttet
til skipstransport. Lengst syd på denne halvøya (øya) ligger
et område som kalles Yxney. Dette området formes av en
markert odde, Truberodden. Denne odden dannes av to viker,
søndre og nordre Trubervika, og mellom disse vikene, med
tilgang til selve odden ligger et fruktbart eid, Trubereidet.
På dette eidet kunne man enda opp til 1800-årene se en
merkelig steinformasjon, en rekke steiner lagt i et spesielt
mønster. Dette mønsteret dannet en labyrint, og det er denne
labyrinten som har gitt navn til odden,da slike labyrinter ofte
ble kalt for Trojanerborger, eller i dette tilfellet Truberborgen.
Disse labyrintene var særskilt knyttet til fruktbarhet,
             fangst og hester.Flere steder i Europa, men absolutt
mest på den Skandinaviske halvøya, fra Kolahalvøya i nord
til Hellas i sør, er det funnet tilsvarende steinlabyrinter. Disse
konstruksjonene er fra gammelt av kalt Trojaborger.
Avledninger av dette navnet kan vi i dag finne i en rekke navn
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over hele Europa som Trøyeborg, Trøborg, Trelleborg,
Castletroy, Troytown og også blant annet «Truberodden» i
Sandefjord, for da ikke å glemme selveste Troya, hvor selve
opprinnelsen av navnet muligens kan spores. Hvorfor dette
navnet er knyttet til disse steinlabyrintene, er uvisst, men vi
kan muligens se visse mulige årsaker eller sammenhenger i
den gamle bykulturen Troya.
Det raste en krig mellom Troya og Sparta, beskrevet av Homer
i Iliaden. Troya var på den tiden den østlige filosofi og
kunnskap sin ytterste bastion mot vest, men Sparta var
betydelig mer vestlig orientert.
Troyanerne hadde røvet Spartas
prinsesse, Helena, som tilslutt ble
befridd ved at Spartanerne tok seg
inn i Troya i buken eller ved hjelp
av en stor trehest. På den måten fikk
den vestlige tankemåte tilgang til
den østlige filosofi, og prinsessen
ble befridd. Som vi senere skal se,
er det store muligheter for at
konstruktørene til Troja-borgene
var rytterfolk fra øst, som kom i
flokker til Europa og i særdeleshet
Skandinavia under folkevandrings-
tiden, og på den måten innførte den
østlige tenkning til det vestlige Eu-
ropa. Til Troja-borgene er det
vanligvis knyttet sagn om hester,
slik at parallellen til sluttscenene i
Iliaden er påtagelige.
Meget er gjennom årene skrevet om
Trojanerborgene. Til de fleste av
disse labyrintene er det som sagt
knyttet sagn om hester. I forbindelse
med labyrinten i Sandefjord, kan
mange sjøfolk fortelle om at de har
sett flere svarte hester galoppere
rundt på odden rett før det blåser
opp til storm. Et lysende slott har
også blitt observert av flere i samme
sammenheng, også bugnende epletrær.

Det er til de fleste Trojanerborger knyttet forestillinger om
forutsigelser (kommende storm), og en rituell forberedelse til
fangst (mestring av vindens og vannets strømninger).
Fangsmennene skulle oppnådde en slik evne eller kraft ved å
gå i labyrintens ganger før de la ut på fiske.De fleste forskere
(Colin Bord, Lorens Berg) er også av den mening at det har
knyttet seg rituelle handlinger, fangstmagiske riter til
beherskelse av vær og vind i forbindelse med fiske,
initieringsriter eller magisk-rituelle hesteritt til disse
labyrintene. Vitenskapsmenn har forsøkt å datere disse

labyrintene, og flere har uavhengig av hverandre kommet fram
til tiden 1500-500 år før Kristus.Som tidligere nevnt er det
ikke usannsynlig at konstruktørene til Troja-borgene var
asiatiske sjamaner som kom med mongolske rytterfolk under
folkevandringstiden (200 F.Kr. til 500 E.Kr:) eller tidligere
(2000 til 4000 F.Kr.).
Før vi da skal gå inn på Troya-labyrintens opp-bygging, bør
vi se på hvordan asiatenes medisinske menneskesyn er.
Energien, eller Chi, strømmer i legemet, og ubalanse i disse
strømmene resulterer i sykdom Selve energiens art er 12-delt,

både i vesen og oppdeling. Det
asiatiske mennesket opplever seg
som 12-delt, stilt inn i
kommunikasjonen med de 12
kosmiske energistrømmer, også
representert i forestillingen om de
12 zodiaktegn. Disse strømmene
beveger seg i mennesket i 6 dybder
eller lag (6 divisjoner), og disse
lagene eller divisjonene kalles
ettersom vi går fra kroppens
overflate og ned i dybden;
TaiYang, YangMing, ShaoYang,
TaiYin, YueYin og ShaoYin. � Og
hvordan strømmer så energien i
disse banene? Den strømmer i en
slags lemniskate, eller 8-tall. Ut i
armene, gjennom kroppen og ut i
bena. Energien kommer inn i
mennesket med luften, lyset,
lydene, luktene og føden. Disse
energiene går via forskjellige baner
til lungene hvor de møtes, for så å
gå ut i sin sirkulasjon i
menneskekroppen og også
menneskets subtilere legemer
(aura, sjel). Sirkulasjonen starter i
det midtre lag av mennesket, i
TaiYin, beveger seg i
lemniskateform utover i to

omganger (YangMing to ganger) for så å vende tilbake til det
midtre lag igjen (TaiYin). Deretter beveger energien seg
innover i en omgang til det aller dypeste lag (ShaoYin), henter
der en sterk energi for så å gå helt ut til overflaten i en slags
beskyttelse av hele organismen (TaiYang). Deretter går
energien ned i dybden igjen i to omganger (ShaoYin og
JueYin), deretter ut i to omganger (ShaoYang) for så å gå inn
hvor den ender i leverregionen (JueYin). I følge de kinesiske
vismenn, vil det å meditere over disse energistrømningene gi
makt over kroppens energier, og derigjennom naturensenergier.
� Så langt den kinesiske energilæren.
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Stemmer så labyrintens oppbygging vesentlig med
energistrømningene i menneskekroppen? Om vi går i labyrint-
ens irrganger, så begynner vi i labyrintens midtre lag. Deretter
beveger vi oss utover i to omganger. Deretter innover i to
omganger nesten inn til sentrum. Deretter går vi utover igjen
i to omganger, for så å gå innover til det absolutte sentrum.
Overensstemmelsen til den asiatiske visdomslæren er ikke
absolutt, men forbausende lik. Disse forestillingene
overensstemmer forbausende men forestillingene til våre egne
forhistoriske fiskere, bare at de gikk fysisk der deres asiatiske
brødre gikk i tankene (QiGong).
Om disse kunnskapene på den tiden var universelle, om de
hadde oppstått på eget grunnlag i Europa eller om de var
kommet med asiatiske rytterfolk før eller under folke-
vandringstiden er usikkert, men den sist nevnte muligheten er
etter min oppfatning den mest sannsynlige.

Istrehågan er et meget gammelt mysteriested. Dette
komplekset består av 4 steinformasjoner;

to sirkulære dommerringer
en sirkulær steinformasjon
en elliptisk (båtformet) steinformasjon

Innenfor den elliptiske steinformasjonen er det gjennomtidene
hengt flere hundre mennesker, det siste så sent som på 1500-
tallet. Disses sjeler erfremdeles bundet til stedet, og sensitive
personer bør være noe tilbakeholdne med å kontakte disse
sjelene.

Den lille steinsirkelen representerer
!    Helheim. De som skulle henges ble ført fra denne, passerte
mellom de to dommerringene , hvor den ene representerer
!    Det heliosentriske verdenssyn (til høyre), og det
!    Geosentriske verdenssyn (til venstre).
Mellom disse, som også representerer Midtgaard, ble den som
skulle henges først (ofte var denne hengningen frivillig, da
det ble sett på som en ære å bli viet til Odin).

Den elliptiske steinformasjonen representerer
!    Aasheim (der hvor gudene bor).
Foran Odin ble så den utvalgte hengt. Det er sjelene av disse
som fremdeles er bundet til Odin, og på den måten kan man si
at just her er de gamle gudene ennå levende.

På Haugen er det helleristninger hvis historie jeg ikke kjenner
så godt til.

Hit ville det vært morsomt å kunne invitere alle svenske og
norske kvistgjengere til et treff.

MVH
Are Thoresen

Hur en snilleblixt resulterar i kursverksamhet i slagrute-
gång.

En skolklass på min gamla skola i Nyköping, som jag läm-
nade 1940, framförde hösten 1999 genom sin lärare önske-
mål om att få höra mitt föredrag om jordstrålning. Jag antog
önskemålet trots att mina egna barn avrådde  med motiv att
15- 16-åringar är svåra att handha.

Lektionen gick prickfritt. Ungdomarna, 21 st. satt tysta som
möss. Då jag efter 45 minuter  klarat halva föredraget lovade
jag att återvända samma tid om en vecka.
Den dagen hade jag min bror Björn med som stöd. Vi kom i
mycket god tid och gick då ner på den närbelägna Kvarnbron
som går över Nyköpingsån. Vi ville titta på fallen och det
stora vattenflödet orsakat av den ovanligt rika nederbörden.
Där kom snilleblixten. Hur fungerar slagrutan på det rinnande
vattnet? På kvarnbron passerar vattnet på tre olika ställen.
Vid gång med pekarna fick vi markering  som vattenåder  på
alla tre ställena.
Uppe i klassrummet sa jag till eleverna. � Nu pratar jag en
kvart sedan övar vi 20 minuter därefter går vi ner till Kvarn-
bron och prövar kunskaperna.� Det visade sig att praktiskt
taget alla lärde sig att gå med vinkelpekare och känna �vatten-
ådrorna� under bron. Det var ett glatt gäng nyblivna  slag-
rutegubbar och -gummor.

Denna min nyvunna kunskap har omsatts på hemmaplan. Ett
par kurser har jag börjat på den närbelägna bron över Husbyån
vid Vad. Kursdeltagarna har först blivit instruerade i slag-
rutegång. Därefter har de gått  fram och åter över bron och
gjort sina iakttagelser. Efter ett antal tester har de kommit
och frågat  varför markeringen  upphörde mitt på bron. Där
kom det verkliga beviset  för att de lärt slagrutegång. Ty mitt
under bron osynligt uppifrån  står den gamla grova bropelaren
som är bygd av huggen sten , kvar från en tidigare bro och
där rinner inget vatten.

Kursen har nu fortsatt hemma på Vevelsta gård. Där fick
deltagarna gå utefter den långa logväggen  med uppgift att
söka vattenåder. De allra flesta markerade ut ådern som går
under logen. Inom parentes kan nämnas att det är en kraftig
åder som förser gården med vatten  och även två hus med
värme  genom värmeväxlare.
Snilleblixten har lärt många att bli slagrutegubbe och -gumma.

Vevelsta den 30 jan 2002.

Thord Neumüller

EN SNILLEBLIXT
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SSsSÖKER JORDSTRÅLNING  -  FLYR JORDSTRÅJNING
Om du har läst föregående nr av SLAGRUTAN, så har du säkerligen funderat över om den tabellen verkligen innehåller
alla tänkbara uppgifter eller inte. Det fanns dock några uppmärksamma läsare som har skickat sina bidrag till redaktio-
nen. Nedan får ni ta del av några ytterliggare synpunkter. Har du kännedom om flera, kanske för oss okända uppgifter, så
var vänlig och låt redaktionen veta det.

Kommer tillbaka om frågan till läsarna om att växter flyr
eller drar sig till jordstrålning.
Vår son Per Hebbel är trädgårdsmästare och var ansvarig för
Marabou parken i Sundbyberg (en av Storstockholms vack-
raste parker, full av världsberömda statyer m.m.) Där växer
ett flertal mastodontpopplar. En av dessa blåste ikull.
Per ringde mig och sa att jag måste komma och se på stubben
som var kvar. I den fanns ett Curry- och ett Hartmannkors cc
ca 150 mm mellan dom. Under roten var det även en vattenå-
der.
Per ville ha reda på hur mina tidigare uppgifter om att träd
inte tål att växa i dessa kors stämmer överens med verklighe-
ten. Jag tog med mig Ole Kvamsdal för att inte stå ensam i
utsagorna. Ole bekräftade att linjerna låg där jag hade mätt
upp dom.
Per ville visa Ole runt och vi kom fram till en allé. På ena
sidan var lövverket alldeles som svedd av något varmt och
brunfärgat. Ole satte igång med sina fingrar och frågade.
�Det är en radiomast som förorsakar det här och den är allde-
les ny�. Nu visade det sig att Ericsson tagit över Marabous
lokaler och hade en antenn på taket och det var därifrån en
�signal� kom. Det här visar att dessa signaler kan vara skad-
liga även för växter.
Jag och Ole har lärt Per att gå med slagrutan, men Per kallar
alltid på mig när det gäller allé plantering av träd. Konstigt
nog visar det sig med 100% säkerhet vilka träd som måste
flyttas. Tro inte att han lyder, han vill vänta ett år innan han
planterar om, det skulle ju kunna komma någon som ser vad
han gör när han går med slagrutan och han vill inte bli inblan-
dad i något som han inte kan förklara.

Nu arbetar han på Växus. Det händer ofta att det kommer
kunder och reklamerar en ros. �det måste vara något fel på
den, den tog sig inte�. Per brukar då föreslå att rosen flyttas
lite så att den inte står i ett kors. Han vet inte hur kunden
lyckats, men dom har inte kommit tillbaka och begärt ersätt-
ning för den �dåliga � rosen.
Sedan har jag roat mig med att gå ut i dom nyslagna sädesfäl-
ten. På sådana ställen där man tagit tillvara på halmen syns
tydligt var Curry- och Hartmannkorsen låg.
Samma sak kan man även se på en golfbana, dock inte lika
tydligt.
Gotland som har otroligt mycket Rabbis och hare lämnar tyd-

liga spår efter sig. Man ser
ju ofta att en hare sitter
blickstilla ute på fältet, fritt
exponerade för rovfåglar.
Är det på ett nyslaget fält
och man går fram till den
punkt där haren satt så vi-
sar det sig alltid att det är
ett dubbelkors där och att
det är en fläck där ingen

säd vuxit. Kanske blir auran så liten att rovfågeln inte ser
haren. En annan sak är att det ligger en massa spillning på
platsen och den har samma färg som harens päls.
Det skulle vara kul om flera �rutgängare� kunde kolla upp
mina uppgifter och gärna kontakta mig så vi får utbyta erfa-
renheter.

Walle Hebbel
08 7784712

Red.:  Ytterliggare några telefonsamtal har jag haft med
några av våra medlemmar - tyvärr antecknade jag inte
vem det var som ringde - förlåt mig. Dock antecknade jag
vilka tillägg till listan vi pratade om:

Söker strålning gör: Skatan
Kråkan
Hasselnöt och Valnöt
Bakterier, virus
Läkeväxter

Flyr strålning gör. Möss
Fåglar
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Varför skall vi överhuvudtaget syssla med störzoner?
Översättning av en artikel på Internet skriven av
Gesellschaft für gesundes Wohnen  (Sällskap för sunt boende).
Översättning: Rolf Heinemann

Människornas livsnivå i medeleuropa har under dom senaste
50 åren förbättrats väsentligt. Naturligtvis finns det hos oss
ett klagande att livskvaliteten har försämrats, men det får inte
påverka verkligheten, nämligen att vår levnadsstandard ald-
rig har varit så hög som just nu (inte livskvaliteten).

Det egentliga skälet för detta klagande måste däremot ses i att
dom flesta människor uppfattar att förbättringarnas spridning
inte är tillräcklig snabb. Därutöver visar det sig, och det är
mycket viktig, att det ökande hektiska levnadssätt i dom flesta
fall i förbindelse med civilisationens �vinster� ( fritidsutbud,
semester, underhållning osv.) inte har givit oss en verklig
tillfredställelse eller förverkligande.

I detta sammanhang kan även frågan ställas, om medicinens
kontinuerliga förbättring av vetenskaplig-tekniska och tera-
peutiska möjligheter verkligen har fört med sig en förbättring
av befolkningens hälsa.
Som vi vet, så är det delvis tvärtom. De så kallade civilisations-
sjukdomarna som t.ex. cancer, hjärt- och blodkretslopp-
sjukdomarna, allergierna och hudsjukdomarna är
starkt tilltagande.

Dom växande medicinska veten-
skaplig-tekniska och terapeutiska
möjligheterna har fört oss till nya
problematiska sidoeffekter. Kostna-
derna inom hälsovården stiger över-
proportional, så att det förr eller senare
inte är möjligt att ge en allomfattande i demo-
kratisk mening för alla kvalitativ god medi- cinsk vård.
De för närvarande pågående diskussioner inom politik och
hälsovård är tillräckligt tydliga för den utvecklingen.

Den bekymmersamma problematiken förstärks dessutom ty-
värr ytterliggare genom ett under dom senaste 50 åren väx-
ande fenomen, nämligen att dom flesta människor överlåter
ansvaret för hälsan till läkarna. Mest rör det sig om specialis-
ter som praktiskt taget övertager en �lagningsbeställning�, när
en hälsoskada finns.
Flertalet människor lever jämfört med en bil på följande sätt:
många års körning på dåliga vägar alltid rakt igenom dom
största hålen, med för lågt lufttryck på däcken, utan oljebyte
under flera års tid och med för hög hastighet.

Var finns utvägen??

Det är egentligen rätt så enkelt: under realiteternas tvång måste
varje individ själv ta över ansvaret för sin hälsa. I detta sam-
manhang kommer begreppet helhet att vinna mer och mer
betydelse.

Vad betyder det??

Mål för en helhetssyn och livsgestaltning är att beakta så
många livsomständigheter och livsfaktorer som möjligt samt
att taga hänsyn till dessa. Vi människor måste även lära oss
att vi förr eller senare måste �betala� för våra hälsovådliga
synder.
I vår tid, med en stark betoning av ungdomlighet (det visar
sig särskilt i all reklam), glömmer vi för lätt att vi alla
b l i r äldre. Vårt levnadssätt med alla fakto-

rer bestämmer dock i mycket hög grad
vår livskvalitet i ålderdomen.

En hälsovård som reparations-
verkstad för människor som vill
delegera ansvaret för sin hälsa

är i det långa loppet omöjligt för sam-
hället.

HÄLS
A O

CH SJ
UKDOM

Av grundläggande vikt är därför kännedom om utanför-
liggande orsaker av våra hälsoproblem.

Vi alla har tillägnat oss hälsovådliga förhållandesätt och va-
nor. Därutöver utsätts vi för ett flertal konstgjorda respektive
naturliga störfält som har inflytande på vår hälsa.

Psykosocial stress
Oljud
Miljögifter
För lite sömn
Dåliga och oregelbundna matvanor
Ultraviolett strålning
Elektrosmog
Jäkt
Radon, jordstrålning, vattenådror
Brist på rörelse
Arbete vid konstgjord belysning

Kropp och psyke kan klara av dessa belastningar till en viss
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grad. Om dessa belastningar blir för många och för starka
eller vårt immun- och självregleringssystem inte kan  klara av
dessa längre, så rinner �glaset� bildligt sett över.

Detta �rinna över� visar sig som sjukdom eller annat besvär.
Sista droppen före överrinnandet är ofta enbart en utlösande
droppe, men inte den egentliga orsaken till sjukdomen. Där-
för är det många gånger svårt att hitta orsaken och därmed
också att hitta dom rätta terapierna.

Vad skall man göra??

För att förhindra glasets överrinnande behöver personen börja
där det erbjuder sig en realistisk möjlighet till förbättringar.
Det skulle vara åtgärder, som kan genomföras utan stora psy-
kiska belastningar, inom en vettig tidsmarginal och till en vet-
tig kostnad, men som kan ge en hållbar effekt.

Ett exempel från Österrike:
Inom ramen för ett pilotprojekt �Radiästesie� av den
Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (Sjukkassa) un-
dersöktes 100 patienters sovplatser på jordstrålning.
(Red.: något resultat redovisas inte här)

Många artiklar behandlar just utseendet, verkningar och fa-
ror av störzoner från e-smog, jordstrålning osv., som det fö-
rekommer i våra lägenheter och på våra arbetsplatser och vi-
sar möjligheter att minska eller avlägsna dom därur resulte-
rande belastningarna. Särskild betydelse har detta för sov-
platserna.

Sömnen är nödvändig för regenerationen av kropp och själ. I
detta tillstånd är immunsystemets funktion mindre än i vaket
tillstånd, vi är därför mera utsatt för skadlig påverkan.
Det beror i mycket hög grad på sömnens regenerationsfas om
vi i vår hektiska tid återvinner tillräckligt mycket kraft och
energi för att klara våra livsuppgifter. Vem känner inte igen
symptomen: att vakna trött på morgonen med huvudvärk och
smärtor i kroppen?

Elektromagnetiska fält, störzoner som vattenådror, Curry- och
Hartmannlinjer, sprickzoner och andra typer av störzoner,
gifter från material osv. kan vara medansvariga för olika ty-
per av besvär.
Många av dessa störfält diskuteras kontroversiellt i press och
vetenskap, ungefärligen på samma sätt som förr asbest, for-
maldehyd och BSE.

MÅNTIDER ÅR 2002
OBS! att Stockholmstiden är +1 timma

och på sommartid +2 timmar

Månad Måne Dag Tid GMT

Januari Nymåne 13 14:37
Fullmåne 29 00:05

Februari Nymåne 12 08:35
Fullmåne 27 10:33

Mars Nymåne 14 02:47
Fullmåne 28 19:41

April Nymåne 12 21:03
Fullmåne 27 05:11

Maj Nymåne 12 12:28
Fullmåne 26 13:53

Juni Nymåne 11 01:32
Fullmåne 24 23:40

Juli Nymåne 10 12:18
Fullmåne 24 11:13

Augusti Nymåne 08 21:14
Fullmåne 31 04:37

September Nymåne 13 19:42
Fullmåne 29 17:58

Oktober Nymåne 06 12:15
Fullmåne 21 08:45

November Nymåne 04 21:20
Fullmåne 20 02:31

December Nymåne 04 08:07
Fullmåne 19 19:49

= NYMÅNE

= FULLMÅNE
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På lördagskvällen åkte alla att bese Bensåsgruvan. Där var
en raststuga vid sjön Kamhavet, en brasa, förtäring, fin stäm-
ning. Jag ingick i första gruppen tillsammans med bl.a. Walle
Hebbel och Gunnar Ahlvén.
Upptäckte en kraftlinje mellan stugan och gruvan. Stående
där fick jag information om ett UFO-besök under kvällen.
Riktning österut kl. 22:30, klockan var då 20:30. Avstånd då
17 mil.

Jag omtala besöket bl.a. för Gunnar. KL 21:00 frågade jag
Svante Lindström om klockan och tid. Då 120 mil bort.
Vid uppbrott från raststugan 190 mil bort. Sedan snitslad
skogsstig, kantad av marshaller med tänkespråk. Vi vingla
sakta fram i den svåra terrängen � backen upp. Klockan när-
made sig 22:30 � skulle vi hinna upp till bilarna? Visste inte
hur långt vi hade kvar. I skogen hade vi ingen sikt.
Jag ville inte göra bort mig och hålla det övriga sällskapet
kvar, vilket Irene Djärv senare beklagade. Vid framkomsten
till bilparkeringen var kontakten 5 km bort i öster. När sista
bilen hade åkt var jag, Walle och Gunnar kvar.

Då såg vi ett stjärnliknande ljus blinka till högt på himlen.
Sedan ett stort ljusklot som sakta dalade ner åt höger mot
Skallberget och slocknade. Plötsligt kom starka energier, jag
vackla baklänges över Walles bil och liggande med pekarna i
händerna notera jag �något� som rotera medsols i en stor
cirkel. Allt blev tyst, inga naturljud, tiden stod stilla!
Medan jag halvligger på bilen, kunde inte stå upp, ser jag
Gunnar stå med uppsträckta armar, handflatorna uppåt, som
om han bär upp något!! Han sa: �det kändes som det låg en

metallplatta i varje handflata!! Jag fick ett telepatiskt svar �
Palladium!!
Energierna fortsatte att rotera medsols, hur länge?? Sedan
såg vi en stark flasch på norra himlen. Därefter ett starkt sus
i luften som en häftig vind åt väster. Sedan återkom alla natur-
ljud, allt blev som vanligt.

Då undrar Walle om �dom� kommer tillbaka flera gånger?

Svar: inte här, men vid Skogsskolan kl. 23:15.
Vid hemfärden körde vi fel väg och irra många mil innan vi
kom till förläggningen. Vi redogjorde för �hjärntrusten� i kö-
ket vad vi upplevt på parkeringen och vårt felaktiga vägval.
På söndagen pratade jag med Svante Lindström och Mats
Andersson. Svante och makarna Andersson hade noterat en
närvaro av något omkring 23:15, dom övernattade i husvag-
nar på gården. Den observationen gick vi miste om.

Några frågor i sammanhanget.
Hur kunde �dom� veta kl. 20:30 att vi var ensamma på
bilparkeringen kl. 22:30?
Om inte Lindström och Andersson bott i husvagn hade vi inte
fått svar på om �dom� var där kl.23.15.
Varför metallen Palladium i händerna på Gunnar? Läkeme-
del eller tips om legeringar med silver.?

Sanningsenligt med det upplevda från min sida intygar
Sven Karlström

UFO-observation vid SSF-s höstmöte i Garpenberg 15-09-2001 ???!!!
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ANNONSER

En annorlunda semester
CypernCypernCypernCypernCypern

Slagrutekurs med Arne Groth
30.April till 4.Maj

Detta är vår tredje Ö-resa.
Kurserna på Lanzarote och Malta var

uppskattade.
Vi skall studera fornlämningar, naturfe-

nomen och annat. Bada, umgås.

Res en eller två veckor:
Kurspris 2300:- Kr

Bilhyra ingår i priset
Ej för nybörjare

Ring snarast 0563-30202

NYA BÖCKER

Falköpingsmysteriet
Det stora stenmonument i Falköping, som kallas gånggrifter,
byggdes ca 3200 f Chr. De är placerade utifrån en enda distans-
serie baserade på gyllene snittet: 972/600/371/229/142/88 m.
Samma distansserie återkommer i placeringen av pyramider och
sfinxen- byggda några århundraden senare.Varför??

Boken kan betraktas som en uppföljare till Lars Blomquist/
Bägerfedt´s bok �Stenåldergeometri� som utkom 1991.
Författaren - Ulf Brånell - är inte arkeolog. Under 10 år har
han studerat de geometriska systemen bland stenmonument
och kyrkor, bl.a. på Västgötaslätten.

Ulf Brånell är dock inte bunden av den akademiska världens
förbud och normer.Han hämtar sina källor där de  finns - i
verkligheten, där du själv kan kontrollera om han har rätt.
Och det tyder på att vår tidigaste historia måste skrivas om -
än mer radikalt än vad Dag Stålsjö krävde.

Boken kan beställas genom att sätta in 150:- på KGSTABs
Pg 176 88-3.

Elsanering     Frekvenskänslig
en bok av   Linda Orrell och Östen Johansson

Frekvenskänslighet, eller elöverkänslighet som många säger,
är ett fenomen som blir allt vanligare, men som det ändå inte
finns så mycket information om. Därför tyckte vi att det kunde
behövas en bok som fyller upp en bit av det tomrummet.

Så här har du en bok som bland annat handlar om vad
frekvenskänslighet är, vad som orsakar sjukdomen och vad
man kan göra för att må bättre.

Men den avslöjar också, på ett enkelt sätt, varför man blir
sjuk i sjuka hus, vad som är problemet med Sveriges elsystem,
varför man inte alltid kan lita på mätinstrument och en mängd
andra saker, som alla är kopplade till frekvenskänslighet på
ett eller annat sätt.

Innehåll: Elöverkänslighet, vad är det?
Grunden till problemen
Goda råd om elsaneering

Beställning: Betala 200:- Kr till Pg 837 93 37-2
(Porto ingår)
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ÅRSMÖTE 2002
20 ÅRS JUBILEUM

Du har väl inte glömt att vi har vårt
årsmöte den 9 - 12 maj i Kristi

Himmelfärdshelgen ??

SÄTRA BRUNN

Program och årsmöteshandlingar dyker snart upp i din brevlåda.

Hjärtligt välkomna !

ETISKA REGLER
Återigen vill vi passa på tillfället att publicera dom etiska reglerna som vi publicerade redan  i SLAGRUTAN nr
9 / 1997. Regler som vi tror att vi alla är överens om:

Arbeta bara om du blir ombedd att göra en undersökning.
Fråga innan du börjar arbeta:

om du kan  och
om du får göra en mätning/undersökning.
om du kan och
om du får göra en avstörning eller balansering.

Arbeta med ansvar, skräm inte upp uppdragsgivarna
Använd inte slagrutan som ersättning för sunt förnuft.
Gör inget som kan skada någon.
Var medveten om vad du gör.
Arbeta inte efter att i första hand tjäna pengar.
Ställ inte någon diagnos.

Det kanske finns mer att ta upp i detta sammanhang, i så fall låt oss veta det!
Olle Vesterberg  och Rolf Heinemann
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SSF  FÖRSÄLJNING
EGON´S  PEKARE och SLAGRUTOR

Nr. 1 Längd 25 cm Pris: 40:- Kr
Handtag 10 cm

Nr. 2 Längd 15 cm Pris: 40:- Kr
Handtag 10 cm

Nr. 3 Längd  8 cm Pris: 25:- Kr
Handtag  6 cm

Nr. 4 Längd 40 cm Pris: 15:- Kr plast
obs! bilden visar inte full längd

Nr. 5 Längd 40 cm Pris: 15:- Kr plast + träkula
obs! bilden visar inte full längd

Beställningar göres hos:
Egon Pettersson Helge Hedblom
Abäcksvägen 4A Källtorpsvägen 7
770 14 NYHAMMAR 770 14 NYHAMMAR
Tel. 0240 -10841 Tel.  0240 - 640952
Pg.  834720-5

TRÖJOR
Försäljning av tröjor kommer att göras på försök. Trycket ser ut som
textilmärket i blå färg. Diametern på märket ca. 16 - 18 cm. Färg på tröjan
är vit.
Priset är beroende av antalet som vi kan beställa men kommer för enstaka
exemplar att ligga på ca. 140:- Kr.

Nr. 10 Storlek M
Nr. 11 Storlek L
Nr. 12 Storlek XL
Nr. 13 Storlek XXL

Nr. 14 Enhandsslagruta Längd  45 cm Pris: 100:- Kr
av ståltråd, trähandtag och med skyddshölje.

Beställning göres hos: Rolf Heinemann

SSF´s  LOGO  som dekal i blå färg
Nr. 6 Diameter 30 mm Pris:  5:- Kr
Nr. 7 Diameter 58 mm Pris: 10:- Kr
Nr. 8 Diameter 80 mm Pris: 15:- Kr

SSF´s  LOGO  som textilmärke i blå färg
Nr. 9 Diameter 80 mm Pris: 25:- Kr

Beställning göres hos:  Rolf Kjellström

OBS! Porto tillkommer alltid.
Ange beställningsnr.


