
2004 - 1                     -  SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET  -                       NR. 33



 Nr. 33 2004-1 S L A G R U T A N Sid  2

ORDFÖRANDE
Eva  Svensson            Ansvarig utgivare
Stockholmsvägen 158
187 32 Stockholm
Tel.  08 - 758 55 90
E-mail:  ordforande@slagruta.org

KASSÖR
Kerstin Brantryd
Ljungaskog 195
286 91 Örkelljunga
Tel. 070 - 587 61 08
E-mail: kmib0712@hotmail.com

LEDAMOT
Anita Elmerfeldt Medlemsregister
Furustigen 20
523 32 Ulricehamn
Tel. 0321 – 144  25
E-mail: anita.elmerfeldt@swipnet.se

LEDAMOT
Rolf Kjellström Materialförvaltare
Landsnoravägen 96
192 55 Sollentuna
Tel. 08 – 35 82 10
E-mail: kjellstrom.rolf@telia.com

STYRELSEN

Hör av dig i god tid, så är det
lättare att svara på dina frågor
eller att behandla något ärende.

STYRELSEMÖTEN

För adressändringar kontakta Anita Elmerfeldt.

För år 2004 gäller:

Medlemsavgiften: 200:- Kr/år
Ungdomar tom 20 år:   80:- Kr/år
Familjemedlem (utan tidning): 120:- Kr/år

Prenumeration: 200:- Kr / 4 Nr. (fr.o.m 1 mars)
Medlemsmatrikel:   30:- Kr.

Svenska Slagruteförbundets
Postgironr.  47 28 95 – 2

HEMSIDA:  http://www.slagruta.org.

Nästa möte:
20. maj 2004
23. maj 2004
18. - 19. sept 2004
6. - 7. nov 2004

Gun-Britt Nilsson
S:t Persgatan 151 2tr
602 30 Norrköping
Tel. 011 - 18 43 53
E-mail: gb_nilsson@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Rolf Heinemann Red. för tidningen
Första Tvärgatan 21
702 31 Örebro
Tel. 019 – 24 07 96
E-mail: rolf.heinemann@swipnet.se

SEKRETERARE
Owe Sandström
Bangårdsgatan 2C
761 31 Norrtälje
Tel. 0176 - 142 05
E-mail:  owesas@telia.com

LEDAMOT
Mattias Nyrell Red. för hemsidan
Rydsvägen 248-A42
584 34 Linköping
Tel. 013 - 473 11 23
E-mail: webmaster@slagruta.org

SUPPLEANTER

Annonser och bidrag till nästa tidning skall
vara redaktören tillhanda senast den 10. maj 2004

EGONS FOND
FÖRVALTARE

Kurt Davidsson
(sammankallande)
Fjällvägen 10 N
265 31 Åstorp
Tel. 042 – 557 40

Kerstin Brantryd
Ljunga skog 195
286 91 Örkelljunga
Tel. 070 - 587 61 08

Henrik Hammargren
Gnejsvägen 6 B
752 42 Uppsala
Tel. 018 - 53 14 47

Karl-Erik Johansson
(suppleant)
Ekängen
614 92 Söderköping
Tel. 0121 – 21063

Gunnar Alvén
utgår



 Nr. 33 2004-1 S L A G R U T A N Sid  3

Den här upplagan trycks i 1000 exemplar

Publicerade författare i SLAGRUTAN  ansvararPublicerade författare i SLAGRUTAN  ansvarar
själva  för innehållet i sina artiklar. Redaktören för-själva  för innehållet i sina artiklar. Redaktören för-
behåller sig rätten att korta och redigera insäntbehåller sig rätten att korta och redigera insänt
material.material.
Bidrag till tidningen och tips, som är värda attBidrag till tidningen och tips, som är värda att
bevakas, mottages tacksamt. Vid insänt materialbevakas, mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt  om det  skall  återsändas.anges tydligt  om det  skall  återsändas.

Redaktörens rader:
Många läsare har hört av sig angående SLAGRUTAN´s ut-
seende. Bilden på förra numret var inte något feltryck som
en och annan kanske trodde, det var mitt sätt att bearbeta
en bild som tydligare visar att nu har vi en utsida med färg.

En rad åsikter har ventilerats, men det som tydligast har kom-
mit fram är att tidningen känns bäst igen om den blåa fär-
gen åter tas till heders.
Vi hoppas nu att ni tycker om det utförandet tidningen har
fått den här gången, eftersom vi i styrelsen har beslutat oss
för att i fortsättningen trycka den just så här.

Bilden kommer naturligtvis att vara annorlunda varje gång.
Den här gången ser ni två studiecirkeldeltagare som kollar
runt en uppallad sten i Hovsta alldeles utanför Örebro.
Det är  Ulrika Johansson och Lars Carlsson som den 18 maj
förra året var med på utflykten.
Kan det verkligen har varit istiden som lyckats att lägga ste-
nen så att den hamnar på berget med två mindre stenar
under sig - nej det tror i alla fall inte vi. Vi tror att stenen av
för oss okänd anledning har ”pallats upp” av någon.
Fotografen, det var jag.

Många av er tar säkert ett foto både här och där som skulle
passa att ha på första sidan av vår tidning, men vad hjälper
det om dessa ligger kvar hemma i din byrålåda!!
Snälla ni, skicka dessa bilder till redaktionen, så att det kom-
mer att synas att vi bedriver vår verksamhet över hela lan-
det.
Det behöver inte vara digitala bilder, skicka gärna negativet
eller ett vanligt foto.

Med många hälsningar
er redaktör Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN  HAR  ORDET

Vintern närmar sig redan sitt slut. Nu stundar den bästa
slagrutetiden i skog och mark! I april har snön försvunnit
från stora delar av vårt avlånga land. Gräset har inte hun-
nit växa sig högt ännu och fjolårsgräset har snön tryckt
ner mot marken. Ute i skog och mark syns därför stenarna
och markkonturen tydligt. Nu är tiden att undersöka
fornminnesplatserna och studera deras stensättningar, resta
stenar, stensträngar, paraboler, gravplatser och annat vi kan
träffa på. Under ingen annan del av året syns sten-

markeringarna så bra som nu när det inte finns gräs i vä-
gen. Så passa på! Mät upp linjerna och strukturerna, sätt
ut markeringspinnar och färgade band.
Ta sen och föreviga det hela med ett fotografi. Skriv gärna
ner vad du funnit. Det är så lätt att glömma bort detaljerna
efter ett tag.

 Vi önskar också få in ett stort antal sådana bilder
och mätningar till SSF.

En del kommer att publiceras i Slagrutan. På Slagrute-
förbundets hemsida är det meningen att vi skall spara och
visa bilder, skisser och kommentarer från fornminnen av
olika slag, även byggnader mm och skapa en samling län
för län, från hela Sverige och även från utlandet. Allt be-
höver inte vara fotografier utan det går mycket bra med
skisser. Ofta kan de vara tydligare. Komplettera helst med
text till. Det är då lättare att förstå och följa med. Du får
gärna skriva en artikel.
Skriv alltid plats, datum, tid och ange alltid namn och
adress. Notera noga vad det är du fotograferat eller ri-
tat, samt ange exakt vägbeskrivning.

Förvänta er frågor och kanske tom ifrågasättande av an-
dra som mäter platsen. Det är bra, för det är ju genom att
jämföra med andras erfarenheter (steg i A.Groth´s
frekvenstabell) som vi får möjlighet att lära oss mer alle-
sammans. Genom att bygga upp en erfarenhetsbank och
dela med oss av våra erfarenheter, så kan alla lära sig lät-
tare och mer. Så småningom kan vi få alla våra större forn-
minnen, samt många andra intressanta platser publicerade
på hemsidan och gärna ha med flera undersökningar av

flera olika personer från
samma plats.
När man så tänker t ex åka på
semester i Sverige eller utom-
lands så kan man själv, eller
be någon annan, att från hem-
sidan skriva ut skisserna över
området eller monumentet
man tänker besöka. Då kan
man jämföra sitt eget resultat
med tidigare besökares resul-
tat. Det vore väl roligt!
Som nybörjare är det en stor
fördel att få vägledning och få
se var de stora linjerna går på
området, som man tänker be-
söka. Det blir så mycket lät-
tare då. För de mer erfarna re-
kommenderas att först själv
mäta området och först efteråt
jämföra, för att inte påverkas
för mycket av andra.

SÅ! Alla ni som har skisser, foton m.m. hemma i byrå-
lådan. Skicka in dem så att andra får ta del av dem och
inspireras. Och alla ni andra som känner att det här är ro-
ligt! Ut och mät och dokumentera under denna ljuva tid
som stundar.
Fortsätt att skicka in allteftersom, så att erfarenhetsbanken
byggs upp. Var inte blyg. Även ditt bidrag är mycket värt.

Alla bidrag skickas till SLAGRUTAN´s redaktion.
De mest intressanta bidragen kommer att publiceras
antingen i tidningen eller på hemsidan.
Samtliga inkomna bidrag  kommer därefter att sam-
las och läggas in i föreningens arkiv för att bygga
upp erfarenhetsbanken.

Hoppas vi ses på årsmötet i Tällberg!

Eva SvenssonEva Svensson

Foto: Åke Pihlgren



 Nr. 33 2004-1 S L A G R U T A N Sid  5

SLAGRUTEFORSKNING I ESTLAND
Intervju med BIRGER STENMARK av Eva Svensson.

Eva: Birger, du forskar sedan flera år på universitetet i
Tarttu i Estland, och undersöker jordstrålningens in-
verkan på växter och människor. Hur började det hela?

räckligt med näring och vatten. Vi människor känner obe-
hag och kan flytta oss från en störzon.. Träden kompense-
rar sig genom att utveckla fler celler, men försörjningen
av vatten och näring är trots det sämre på störzon. Ett
träd som har stått 20 år på vattenåder har ca 2/3 av ett
friskt träds volym. I Tallin kunde vi statistiskt säkerställa
cellförändringar på träd som hade rötterna i en vattenåders
emanationszon.

I Tarttu kunde vi arbeta vidare med bättre mätinstrument.
Vi mätte bark, sav och ved. Vi använde bara lövträd, som
stått länge på emanationszonen. Saven visade stora för-
ändringar som vi mätte t ex med en videoapparat för att
digitalt överföra till en dator. De träd, som stått  i negativ
vattenåderzon absorberar mer ljus, vilket vi ser genom att
bilderna blir mörkare. Våglängden visar vilka ämnen som är
aktuella.

 Eva: Vad menar du egentligen i detta sammanhang med
vattenåder? De kan enligt min erfarenhet vara mycket
smala eller 10 meter breda eller mer?

Birger: Ja, sådana fält kan vi ta med slagruta, men den
emanationszon  från vatten, som träden vi undersöker står
på,  är alltid ca 20 cm bred. Frekvensen på kraftfältet av-
gör hur mycket vatten som rinner där och det är inte linj-
ärt. Ju närmare frekvensen är idealet för att attrahera en
vattenmolekyl, desto mera vatten rinner det i ådern, dvs.
frekvensen i emanationszonen drar till sig mer eller min-
dre vatten. Frekvensen som är låg, från nästan 0 upp till
8 Hz, är intressant för vattenkartering. Frekvensen mäts
genom att med oscilloskop mäta piezoelektricitenen i ett
ben där man mäter mellan två skruvar. Vi har funnit att ju
lägre frekvens, desto mera vatten flyter fram i vattenådern.
Vi vet dock ännu inte vad energin från jordstrålningszone-
rna består av.

Jag har studerat brunnar i 4 samhällen här i Jämtland. Om
det har varit en rutgängare som vetat vad han hållit på
med så ligger brunnen rätt. En mindre skicklig person har
lagt brunnen på ”magnetzonen”. Det finns en sådan på
båda sidor om emanationszonen . Jag misstänker att det
är den vissa mäter, när man säger att det är 5 meter brett.
De uppstår när massan, vattnet, flyter fram och bildar
magnetzonen. Magnetfältet är spiralformat, dvs. det går
fram som en stor skruv runt vattenådern, där det ligger
och ”fladdrar”. Så beroende på var du befinner dig i spi-
ralen får du olika amplitud (olika bredd) på vattenåderns
magnetfält. Amplituden kan skilja mer än metern.

Birger: I mars 1990 hade jag bestämt frekvensen på
emanationszonen (strålningszonen) över en vattenåder och
blev inbjuden till Finland där jag träffade forskare från
Sovjet. De bjöd in mig att komma till Ryssland. Det var
endast i de f.d. sovjetiska baltiska staterna som det fanns
forskning på dessa områden p.g.a. att armén hade försökt
att artificiellt framställa  jordstrålning för att använda som
vapen, eftersom strålningen stör människan väldigt starkt.

Eva: Hur blev du inbjuden till Estlands universitet i
Tarttu för att forska vidare där?

Birger: Jag har varit runt på olika platser i Ryssland och
bl.a. fått diplom från universitetet i Moskva för att jag
hade hittat nya metoder att indikera jordstrålning (= vat-
ten). Jag fastnade för Tarttu 1995 för att jag hade fått väl-
digt bra kontakt med olika institut som var intresserade
och inte alltför filosofiskt utan strikt vetenskapligt inrik-
tade.  I Tarttu hade man  känsliga spektrometer-instru-
ment för att mäta biocellsförändringarna som vi såg upp-
stod över vissa sorters jordstrålning. Vi gjorde redan i
Tallin undersökningar på löv- och barrträd och kunde sta-
tistiskt säkerställa cellförändringar på träd, som hade röt-
terna i en vattenåders emanationzon. Första trädproverna
var från svenska björkar, ett träd som även är vanligt i
Estland. Vi märkte att barrträd som slagit rot på starka
vattenådror ofta dör efter en tid, ungefär när de är i mans-
höjd. Vi vet nu varför de och inte björkarna dog. Barr-
träden är surare. Tydligen slår ett negativt kraftfält hår-
dare på något som har surare PH-värde.

Eva: Vad hände med  björken?

Birger: De dör inte, men för en väldigt tynande tillvaro.
Vi såg cellstrukturförändringar. Vi såg också att trädets
volym var starkt störd. Både i höjd och på stammens tjock-
lek var det stora skillnader mellan träd, som stod på och
utanför zonen. Vi har testat många olika sorters lövträd
och prydnadsbuskar, men vi har ännu inte hittat något som
mår bra på vattenåderns 20 cm breda emanationszon.

Eva: Vad var det för slags förändring i  cellerna?

Birger: När man tittar på dem i longitud  är de närings-
förande cellerna starkt störda. Ser man horisontellt på de
vattenförande cellerna är de också starkt störda. Båda cell-
typerna blir dåligt utvecklade, så trädet kan inte få till-
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 Eva: Vad är målet med er forskning?

Birger: Jag fick tidigt en idé att om man hade frekvensen
för strålningen, så skulle man kunna försöka ta fram ett
instrument för vattenkartering, något som skulle vara ena-
stående. Jag har varit intresserad av miljöfrågor hela mitt
liv och jag tror att vi kommer att förstöra vattnet på många
ställen på jorden, vilket tyvärr vore ett stort steg mot kol-
lektivt självmord. Det är anledningen till att jag försöker
få fram ett vattenkarteringsinstrument för småskaligt bruk.
Idag försöker vi därför hitta en biogivare för vattenletning
som kompletterar de elektroniska givare, som finns idag,
men som inte fungerar tillräckligt bra.Vi vill med bio-
givaren kunna ta fram vattenåderns djup och vattenmängd
samt riktning. Vi är på väg att ta fram ett sådant instru-
ment, men har kommit till många återvändsgränder under
vägen. Genom att se vilka  parametrar som reagerar, så
kan vi kanske framställa den delen artificiellt och använda
i ett instrument.

Eva: Vad forskar ni på idag?
Birger: Det mest sensationella vi funnit är faktiskt det
som händer i människan, vilket kom fram som en restpro-
dukt från forskningen efter en biogivare. Blodets
trombocyter aktiveras när människan befinner sig inne i
zonen. Det tyder på att även fibrinet aktiveras, blodet blir
tjockare, blodtrycket ökar, vilket kan ge huvudvärk. Vi
använder inte levande människor utan använder blod-
prover. Vi mäter på samma prov flera gånger upp till max
24 timmar, inte längre för att undvika koagulering. Vi
analyserar totalt 24 till 30 olika parametrar på blodet t.ex.
sänkan, järnet, som är en viktig komponent liksom fibrin,
vita blodceller, morfologin i röda och vita blodceller. Vi
mäter tendenser på lymfocyter, vikt osv. Vi testar samma
blod på och utanför emanationszonen, dvs. vi delar upp
blodet i två delar och ställer en på emanationszonen och
en utanför.
Resultatet av fotospektralanalyser visar på stora variatio-
ner, på kvinnor ca 30 % och hos män nära 50 % skillnad
på blodet i och utanför zonen! Vi ser att immunförsvaret
startar upp, vilket är allvarligt. Indicierna är totalt sett att
mycket av immunförsvaret är aktiverat. Det blir stora skill-
nader redan efter en timme på zonen. Sänkan kan ge upp
till 30 % skillnad på kvinnor som har annan kemisk blod-
sammansättning än män som har upp till 10 % skillnad.

Eva: Har ni testat skillnaden på och utanför t.ex. en
currylinje?
Birger: Nej vi måste hålla oss till det vi fysiskt kan be-
visa idag. Vatten vet alla att det existerar, däremot inte
curry och annan jordstrålning. Både ryssar, tyskar och

amerikaner forskar på universitetsnivå för att ta fram ett
vatten-sökningsinstrument. På senaste kongressen, senast
nu i Moskva, var alla kontinenter utom Australien repre-
senterade. Man forskar endast kring vatten, även om man
sent på kvällen kanske kan diskutera annan jordstrålning
man och man emellan.

Anmärkning:
Birger Stenmark säger att han alltid får strålningen 20
cm bred från en vattenåder. Han mäter troligtvis en an-
nan parameter än vad de flesta av oss gör, då många
mäter att en vattenåder kan vara mycket bredare än så.
Dock har han hittat och statistiskt,  genom forskning på
universitetsnivå, säkerställt sambandet mellan jord-
strålning och förändringar på växter och blod, som är
placerade direkt ovanför den smala zonen över en vat-
tenåder.

SLAGRUTEFORSKNING I ESTLAND

Ett urklipp ur Dagens Nyheter
2004-01-25

insänt av Lennart Hansson
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I TV3-programmet ”Insider”, som sändes 26 februari
i år, tog Aschberg bl.a. upp jordstrålning.

Programmet byggde på gillrade fällor, dvs en påhittad his-
toria och smygfilmning. Fyra slagrutemän kontaktades av
en ung flicka, som bönade och bad om hjälp, eftersom
hon inte alls kunde sova sedan hon flyttat till en ny lägen-
het.

I vanliga fall brukar vi på Jordstrålningscentrum inte bry
oss om att bemöta okunniga påhoppare. Insider-program-
met på TV har dock stor genomslagskraft och var så fullt
av felaktigheter, manipulerade vinklingar och lögner, så
vi anser att vi bör bemöta det. Vi vill visa den verkliga
historien bakom programmet samt ge alla slagrutemän,
som får frågor om detta, möjlighet att förklara för andra.
Vi känner och har pratat med tre av de fyra slagrutemännen,
som smygfilmades.

Exempel på lögner och oetiskt uppträdande i program-
met:
Flickan Frida, med falskt namn, ringer upp slagrutemännen
och uppger att hon sovit mycket dåligt sen hon flyttat.
Sängen, som hon sov dåligt i, står på olika plats när varje
person kommer.
Exempel på felaktiga påståenden:
Nr 2 uppges i programmet hålla föredrag och kurser i jord-
strålning och slagruta. Det är fel. Nr 3 uppges hålla kurser
hos Jordstrålningscentrum. Det är fel. Nr 2 uppges ”an-
vända en teknik, där han frågar andar om råd och hjälp”.
Det är fel.
Exempel på vinkling av programmet som får TV-tittarna
att dra felaktiga slutsatser:
De två första slagrutemännen placerar sängen på två olika
ställen. Det är korrekt. Naturligtvis flyttar nr 2 sängen ef-
tersom hon uppger att hon sovit så dåligt där. I program-
met sägs att nr 3 med bestämdhet anser att sängen skall
stå på ytterligare ett annat ställe och likadant med nr 4.
Det är lögn. Eftersom de avstört rummet så säger de
(vilket är bortklippt i TV) att sängen kan stå kvar el-
ler stå var som helst i rummet.
Flickan ber då om hjälp att få flytta sängen till två olika
platser, vilket Aschberg redovisar som att slagrutemännen
sagt att de bör stå där.
Den största vinklingen av sanningen är emellertid att ingen
får tid att förklara varför sängen kan stå på fyra olika stäl-
len utan att det är konstigt. Naturligtvis kan en säng pla-
ceras på flera ställen i ett rum, då endast den negativa jord-
strålning som finns behöver beaktas. Det är som om man
spillt ut målarfärg på ett golv. Då kan man ju gå på (ställa
sängen på) de ställen man inte spillt på (i det här fallet är
fria från jordstrålning). Torkar man upp färgen så kan man

sedan vistas i hela rummet (avstör man så kan man placera
sängen där sen). Den slagruteman, som hade lurats att ställa
upp i programmet efteråt, fick inte se mätningarna i för-
väg och kunde därför inte kommentera mätningarna ome-
delbart efter programmet. Därmed fick man tittarna att tro
att slagrutemännen var skojare och inte kunde mäta jord-
strålning.
När nr 2 i ordningen fick veta att han smygfilmats så
skickade han direkt den ritning han gjort över rummets
negativa energier till Jordstrålningscentrum. På den har han
markerat Currylinjer mm. Där framgår att nr 2, som är
utbildad av Jordstrålningscentrum, hade använt metoden
att placera sängen helt fritt från negativ jordstrålning. Nr
1, 3 och 4 har jobbat med avstörning och förlitar sig på
den. Nr 1 och nr 4 har ändå placerat sängen helt fri från
Currylinjer, vilket inte var så helt lätt då linjerna gick dia-
gonalt i lägenheten. Vid den enda mätning som ordentligt
syns i TV-programmet får nr 4 Currylinjen och ett
Hartmannkors just där nr 2 fått den enligt ritningen han
tidigare skickade över till oss.

Nr 2 blev uppringd efter smygfilmningen och tillfrågades
om han var villig att ställa upp i programmet. Nr 2 av-
böjde. Nr 3 fick ingen förhandsinformation om program-
met utan såg helt plötsligt sig själv smygfilmad på TV.

Geologen Nils-Axel Mörner och nr 4 lurades att komma
till studion genom löftet att få vara med i ett entimmes
diskussions- och debattprogram om jordstrålningens exis-
tens. Nr 4 fick tala ca. 45 sekunder och Mörner fick tala i
ca 2 minuter, mest för att svara på varför han inte vill ställa
upp på Randis försök. Så det blev inget seriöst diskussions-
program heller. Aschberg avbröt ganska snabbt Mörner när
denne försökte redovisa det han kommit dit för, dvs lägga
fram bevis för jordstrålningens existens.

Det finns mycket mer att säga, så läs också på Jordstrål-
ningscentrums hemsida, där vi gräver ännu djupare i detta. Vi
berättar även om de andra delarna i programmet där man an-
vänt likartade oetiska metoder och manipulerat verkligheten
för att visa upp den bild man tydligen önskar, dvs. att allt
detta är bluff.

En yrkeskollega till Aschberg ringer upp honom och kritise-
rar honom för påhoppet på mediet Jörgen i programmet. Hon
ställer frågan:
Är inte det här djävligt dålig journalistik, Robert?
Aschberg svarar: ”Det skiter jag i. Jag fick vad jag ville ha”.
Journalistförbundets etiska nämnd tittar just nu på ärendet.

Jordstrålningscentrum     www.jordstralningscentrum.nu

VI  SYNAR  ASCHBERG
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Det finns många former av labyrinter och de har förekommit i förhistoriska kulturer i alla världsdelar. Den som är mest
intressant ur jordstrålningssynpunkt är den 7-valliga, som är vanlig i Sverige, framför allt utefter kusten och vid större vatten-
leder.
Dan Mattson har i sin bok ‘Jordstrålning, hälsa och
forntida vetande’, beskrivit hur han utredde kraftfältet
runt labyrinterna, bland annat med hjälp av en ka-
mera på ett modellflygplan och Historiska museet har
för en del år sedan ställt ut en fullskalig labyrint i
sina lokaler, där man också kunde låna pekare och
känna av linjerna. Inspirerad av detta byggde jag en
labyrint (ungefär i skala 1/10) av stenar, som jag lim-
made på en masonitskiva. Tanken var att göra expe-
riment, där jag placerade modellen i olika miljöer,
t.ex. curry- eller hartmannkryss.
Det blev bingo direkt! Jag lade labyrinten på golvet i
ett rum ovanför vårt sovrum. Nästa morgon kom hon
upp och undrade  vad i all min dag jag hade för mej.
Kraftfältet hade totalt förstört nattsömnen. Mätningar
visade att så fort jag lade modellen horisontellt gene-
rerades ett sfäriskt energifält, alltså både över och un-
der labyrinten.
När jag ställde den vertikalt gav pekarna inget utslag.

Nu flyttade jag ut försöken till gräsmattan. Det gick inte att spåra några skillnader i linjemönstret beroende på om jag
placerade modellen neutralt eller i något kryss. I en fullskalelabyrint
bör vändpunkterna vara placerade i hartmannkryss. Däremot var det
möjligt att detaljstudera kraftfältets uppbyggnad. Jag tyckte mig kunna
konstatera att det från de båda vändpunkterna i centrum utgår system
av linjer, som i markplanet bildar mönstret av en prästkrageblomma
eller ett rosettfönster med flera bågar utanför varandra i varje blad.
Den tredimensionella bilden blir lite mer komplicerad. Sett från sidan
liknar mönstret ett antal koncentriska halvcirklar, vars yttersidor sam-
manfaller med ”blombladens” bågar. När man mäter utifrån och in får
man intrycket att det rör sig om sammanhängande kupor, men det är
alltså ett antal separata fält. Man kan tänka sig att få fram den tredimen-
sionella bilden genom att vrida ett rosettfönster runt en mittaxel, men
det är svårt att mäta har jag märkt. Det här mönstret är, såvitt jag kunnat
konstatera, inte unikt för labyrinter utan kan uppstå spontant i naturen
och är ibland så starkt att träd inte kan växa där. Den som har möjlighet,
kan mäta överst på det lilla berget cirka hundra meter öster om Ålstens
båtklubb. Jag tror mej också ha funnit det runt ett par stora myrstackar.

Mycket har spekulerats över nyttan med labyrinter. I England finns beskrivet ”förlovningsriter”, som har levat kvar till rätt
sen tid, men som gammal navigatör är jag mera intresserad av labyrinten som ledfyr för sjöfarten. Det visar sig att varje rätt
lagd labyrint (även min modell) genererar en energilinje, som inte böjer tillbaka utan fortsätter rakt ut i landskapet. Om man
t. ex. seglar i tät dimma utanför Gotland skulle man kunna känna linjen från den stora labyrinten strax norr om Visby ringmur
och ändra kurs in mot hamnen.
Det spekuleras också i om Wilhelm Erövraren använde metoden vid överfarten av Kanalen. Det finns ett motiv i Bayeuxtapeten
som kan tolkas så.

Sten Deurell

LABYRINTER

Labyrintkonstruktion
Så här konstruerar man en labyrint

Navigering
Labyrinten fungerade förmodligen på samma
sätt som dagens inflygningsfyrar
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Strålningen från mobiltelefoner

Mikrovågsstrålning suger med fart ut din livskraft, hälsa och livslust

I vad professor Leif Salford vid Lunds Universitet kallar:

Det största biologiska experimentet utfört på människor någonsin!

Mer information finner du på
nätet:
www.neilcherry.com
www.emfguru.org
www.earthfiles.com
www.publicexposure1.org
www.microwavenews.com
www.powerwatch.uk
www.emrnetwork.org

Mängden skadlig, teknisk elektromagnetisk strålning vi ut-
sätts för har ökat kraftigt. Den är mer än 40 gånger så stor nu
som den var för 25 år.
Den strålning som en mobiltelefon ger ifrån sig är två mil-
jarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen.
En påslagen mobiltelefon kan upptäckas på ett avstånd av
tio mil. Mänskliga hjärnvågor störs och förvanskas inom en
radie av 90 meter från mobiltelefonen.
Det är hälsofarligt att befinna sig inom 400 meters radie från
en mobilmast, särskilt för barn, ungdomar, och gamla eller
sjuka personer.
Barn och ungdomar är ungefär tre gånger mer utsatta och
känsliga för mikrovågsstrålning, och hyser större risk att drab-
bas av obotliga skador, eftersom deras hjärnor, immunför-
svar och kroppar inte är fullt utvecklade.
Åtminstone 40 års forskning och dokumentation rörande de
skadliga effekterna av elektromagnetisk strålning och fram-
för allt mikrovågsstrålning, ignoreras och åsidosätts medve-
tet av både mobiltelefonföretag och myndigheter.
De tillåtna gränsvärdena för mikrovågsstrålning har inte fast-
ställts av läkare och biologer efter försök på djur och män-
niskor, utan av tekniker, och baseras på den mängd strålning
som går åt för att värma upp en påse sockervatten en grad.
Det nuvarande gränsvärdet är alltså enbart baserat på
strålningens värmande effekt, trots att strålningen orsakar
allvarliga skador hos människor och djur långt innan tempe-
raturen börjar att stiga.
Gränsvärdet för mikrovågsstrålning är i nuläget mer än tio
tusen gånger högre än den nivå där allvarliga cellförändringar
och DNA-skador börjar uppträda.

Professor Neil Cherry från Nya Zeeland har dragit följande
slutsats: ”Det finns inget säkert gränsvärde. Den enda säkra
nivån är noll”!
Mikrovågsstrålningen håller på att förvandla unga mobil-
användare till senila sjuklingar i förtid, och det under detta
årtionde.
Det mesta av strålningen från mobiltelefoner absorberas av
hjärnan, där den orsakar allvarliga skador.
Mikrovågsstrålning tränger igenom barriären mellan blod och
hjärna och medför därmed att en mängd olika giftiga ämnen
som tagits upp av kroppen utlöses ur blodet in i hjärnan,
vilket i sin tur resulterar i döda hjärnceller, förtida senilitet,
cancer, ALS, MS, Alzheimers och Parkinsons sjukdom.
Mikrovågsstrålningen är också mycket skadlig för de körtlar
i kroppen som producerar hormoner, som till exempel tallkott-
körteln i hjärnan, vars produktion av det starkt cancer-
hämmande ämnet melatonin minskar. Det leder till att blodet
renas sämre, och att eventuella cancercellers tillväxt ökar
kraftigt.
Det finns ett djupt samband mellan mikrovågsstrålningen från
mobiltelefoner och mobilmaster, och den ökande mängden
fall bland barn av örvärk, tinnitus, huvudvärk, infektioner
och inflammationer, liksom den epidemiska spridningen av
astma och autism hos mycket unga barn.
Mikrovågsstrålning orsakar DNA-sönderfall och sterilitet.
Typiskt för mikrovågsstrålning är att den orsakar oro, trött-
het, stress, irritation, glömska, koncentrationssvårigheter,
sömnproblem, inlärnings- och kommunikationssvårigheter,
instängdhet, depression, resignation, negativitet, våldsamt
beteende, huvudvärk, obehag, yrsel, illamående, tinnitus,
hjärt- och kärlproblem, hårdhet och kyla.

och mobiltelefonmaster är identisk med de flesta sorterna av radarstrålning.
Strålningen från en mobiltelefon är många gånger högre än strålningen i
närheten av radarstationer, där dödlighet och cancerfall har ökat starkt.
Mikrovågorna från mobiltelefoner och mobiltelefonmaster kan få cancer
som varit aktiv till 5% att aktiveras upp till 90%.
I England pratar man om cancervägsfenomenet (the cancer street
phenomenon) efter att andelen cancerfall ökat i kölvattnet av mobiltelefon-
masterna.
Aktiva medborgare världen runt har lyckats få bort mobiltelefonmasterna
från skolor, och stoppat nya 3G/UMTS-master, särskilt i Danmark, Spa-
nien och andra europeiska länder.
Ta ställning för livet och gör en insats innan det är för sent!
Sprid det här budskapet till alla som drabbats av strålningen.

Mata inte odjuret

Översättning: Carina Wretström



 Nr. 33 2004-1 S L A G R U T A N Sid  10

Det finns många spekulationer kring vilket fysikaliskt feno-
men som är orsak till jordstrålning, även kallat currylinjer.
Jordstrålning/currylinjer mäter man vanligtvis med pekare
eller pendel. Det är känt från litteraturen att man får samma
reaktion, dvs. utslag på pekare eller pendel om man passerar
( går över) ett elektromagnetiskt fält. Innebär detta att jord-
strålning/currylinjer är ett elektromagnetiskt fält? Hur kan
man i så fall bevisa detta?

Ett elektromagnetiskt fält följer kända fysikaliska lagar. Po-
nera att man kan visa att jordstrålning/currylinjer följer samma
fysikaliska lagar. Ponera att man kan blanda (addera/subtra-
hera)  ett elektromagnetiskt fält med ett currylinje och att
resulatatet blir exakt det samma som när man blandar två
elektromagnetiska fält eller två currylinjer. Ponera att för varje
tänkbart experiment man gör så går det ej att skilja på om
man mäter en currylinje eller ett elektromagnetiskt fält eller
varje tänkbar kombination av dessa. Om så är fallet kan man
med mycket stor sannolikhet sluta sig till att fälten är iden-
tiska, dvs. currylinjen är ett elektromagnetiskt fält. Jag an-
vänder mig av denna metodik/bevisföring för att visa att jord-
strålning/currylinjer är ett statiskt elektromagnetiskt fält.

Man skapar ett statiskt elektromagnetiskt fält genom att leda
likström genom en elektrisk ledare. Placera denna ledare längs
marken eller på ditt vardagsrumsgolv. Gå diagonalt över le-
daren, pekaren eller pendeln kommer att reagera på exakt
samma sätt som när du går över en currylinje. På min hemsida
beskriver jag ett dussin olika experiment där jag mäter på
currylinjer och det statiska elektromagnetiska fältet från le-
daren eller kombinationer av dessa. Jag kan blanda dessa
fält genom att lägga ledaren på/parallellt med currylinjen. I
samtliga experiment är det omöjligt att mäta någon skillnad
mellan det statiska elektromagnetiska fältet respektive curry-
linjen. Det visar, med mycket hög sannolikhet, att jord-
strålning/currylinjer är ett statiskt elektromagnetiskt fält.
Dessa experiment är enkla att utföra vilket innebär att den
som kan hantera en pekare eller pendel bör kunna övertyga
sig själv.

Varför kan man inte mäta jordstrålning/currylinjer med ett
elektrisk instrument? Det är ett relativt svagt statiskt
elektromagnetiskt fält. Vi har ingen teknik för att mäta svaga
statiska fält. Detta i motsats till växelfält, exempelvis kan vi

mäta oändligt svaga radiovågor ( som är ett växlande
elektromagnetiskt fält). Men naturen har begåvat oss med
vårt eget mätinstrument, vi reagerar på elektromanetiska fält
och vi registrearar det som utslag på pekare eller pendel.

I böcker och hemsidor som beskriver jordstrålning/currylinjer
kan man finna näst intill osannolika påståenden. Våra forn-
minnen (vikingagravar, trojaborgar) omges av ”bladliknande”
strålningsfält. Man kan känna en aura kring vissa personer.
Träd som växer i currykors mår dåligt, är missväxta, dör.
Människor som har sin säng över ett currykors sover dåligt,
i bland får man cancer.

Trams eller sanning?

Currylinjer är ett statiskt elektromagnetiskt fält som följer
bestämda fysikaliska lagar. Kan det ge en förklaring till
ovanstående påståenden?
Ja, och det finns ett direkt samband mellan dessa tillsynes
helt skilda och osannolika fenomen. Detta mysterium för-
klaras på  SSF´s hemsida.

Hans Giertz Tel: 08-254136
e-mail: fredrikgiertz@hotmail.com

JORDSTRÅLNING OCH CURRYLINJER, ETT
ELEKTROMAGNETISKT FENOMEN

Hans Giertz

Civilingenjör i elektroteknik med lång yrkeserfarenhet från utveckling av mätinstrument, transmission, fiberoptik och mobil-
telefoni. Mitt intresse för currylinjer uppstod då jag köpte ett hus vid Uppsa Kulle, en plats känd för sina currylinjer. En, från
början, milt sagt skeptisk inställning har övergått till intresse och nyfikenhet. För mig har det varit sporrande att kunna
använda min utbildning och yrkeserfarenhet även på fritiden för att kasta ljus över detta tillsynes mystiska fenomen.

Redakt ionens kommentar:

Mätmetoden bygger fortfarande på mätning med slagruta,
men om slutsatserna har sin riktighet så är det kanske en
värdefull ansats till  vidare studier. Jordstrålning består
inte enbart av Currylinjer - vad händer med övriga t.ex.
Hartmannlinjer , vatten osv. om man utsätter dom för
samma påverkan??
Rätt eller fel - ut och kolla !

Artikeln återges här i en mycket förkortat version och kan
läsas i sin helhet på vår hemsida (adressen hittar du på
sida 2).
För dig som inte har tillgång till en dator skickar vi gärna
en kopia (8 sidor) av hela artikeln för en kostnad av
20:- Kr (inkl. porto) om du tar kontakt med redaktionen.
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En kväll vid 22 tiden ringde en begravningsentreprenör till mig och frågade om jag kunde fåfram en förklaring till ett för
honom mycket obehagligt problem.

De anhöriga hade kommit för att tala om detaljer angående en jordfästning. Uppdraget gällde en Grekisk ortodox jordfäst-
ning, troligen en mycket betydelsefull kvinna. Kistan var av körsbärsträ och med tvådelat lock av en modell som förekommer
en gång var 15:e år.

Problemet var att Herr X hade tagit emot en plastkasse som innehöll bland annat tre ikoner. En bild av Jesus, en av Jungfru
Maria och en av Madonnan mm och dessa skulle följa med i kistan. Under samtalets gång tittade han helt hastigt i kassen, utan
att göra en kontroll om innehållet stämde.
På kvällen dagen före begravningen gjorde han en kon-
troll att allt var i sin ordning i kistan för att de anhöriga
skulle taga ett personligt avsked före förrättningen. Då
upptäckte han att en av ikonerna saknades och hur han
än sökte så fanns den inte.

De anställda tillfrågades och jag fick tala med en per
telefon men det gav ingen förklaring till de här proble-
met.

Jag ritade en skiss av kistan och med pendelns hjälp
letade jag igenom den och fick fram en bild av hur det
såg ut och ringde upp och talade om hur jag såg på
problemet.
Den avlidna låg med knäppta händer och hade under
sina händer bilden av Maria på höger sida och
Madonnan till vänster.
Ikonen med Jesusbilden låg längst ner vid fotändan av
kistan. Där finns även ett par skor.
Jag ringde upp honom och talade om vad jag hade kom-
mit fram till.

På detta svarade han att det stämde med det jag talade
om men han undrade om ikonen med Jesus verkligen
låg vid fotändan för där hade han sökt utan att hitta
den.
Han ville att jag skulle fortsätta och leta och om jag
kom på något som förändrade bilden fick jag ringa till
honom till klockan 02.00.

KARTPENDLING EFTER
FÖRSVUNNA FÖREMÅL

    av Gunnar Norèn

Nästa morgon vid 08.00 tiden ringde telefonen och en glad röst talade om att man efter
mycket sökande hade hittat den försvunna ikonen. Man hade letat mycket noggrant men
givit upp för det såg hopplöst ut och stängt igen kistan.
Nej hade han sagt, har Gunnar sagt att vi skall söka nära nedre delen av kistan så öppnar
vi en gång till och den gången tittade man mellan fodret och trävirket - där låg den
saknade Ikonen.

Hur den hade kommit dit finns det ingen förklaring till.
                                                                                                 Gunnar

JESUS KRISTUS
den här ryska ikonen skildrar
Jesu välsignelse
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Det finns många tecken ute i naturen att människor i gamla
tider var väl medvetna om de subtila energier som vi nu mäter
med slagruta och pekare. När de gamla grekerna var unga för

cirka 2500 år sedan beskrev pytagoréer,
lärjungar till Pythagoras som levde 570
till 497 f.Kr., sfärernas harmoni eller
sfärernas musik. ”Universum tänktes
bestå av roterande, koncentriska sfärer.
Deras rörelser åstadkommer toner, som
klingar samman i perfekt harmoni, men
som inte kan uppfattas av människan.”
Jag tror inte att det var jordens magnet-
fält eller Van Allan-bältet som den mo-
derna människan upptäckt, som man syf-
tade på utan snarare Curry- och

Hartmannlinjerna. Kanske ännu troligare våra chakras linjesys-
tem.
När jag och mina kamrater började forska i den ”leylinje” som
genomkorsar mitt hus fann vi att den innehöll 19 band som
hade de sju chakras energier.

Eftersom dessa energier har samma frekvenser som den ett-
strukna oktaven kan de översättas med
         H,G,A,E,D,H,C,F,A, ???? , A,F,C,H,D,E,A,G,H.
Om man i stället skriver dem som notskrift får man följande:

Eftersom allt ligger inom en oktav kan man inte förvänta sig
någon hit av den melodi som man kan skönja. Jag ser fram
emot våren då vi kan gå ut och analysera bredare linjer. Kan-
ske någon av dem döljer den perfekta harmonin.

LEYLINJERNAS
MUSIKALISKA  ASPEKT ?

av Karl-Erik Johansson m.fl.

Linjerna ligger i följande ordning; kronchakra, halschakra,
pannchakra, solarplexuschakra, bukchakra, kronchakra,
baschakra, hjärtchakra, pannchakra, en linje med flera energier
som vid avstörning visar sig ha olika styrka, pannchakra,
hjärtchakra, baschakra, kronchakra, bukchakra, solarplexus-
chakra, pannchakra, halschakra, kronchakra.

MÄRKLIGA STENAR

Av en ren slump har jag upptäckt en mycket märklig sak. Det
började med att jag i ett odlingsröse utmed en gammal åker,
hittade en märklig sten. Den är knytnävstor och består till
hälften av grönsten, den andra hälften är vanlig sandsten. Man
kan se att små bitar av grönstenen har sprängts bort och pres-
sats in i sandstenen. En geolog som kan mycket om stenar
har förklarat att det troligen rör sej om en meteorit. Det lus-
tiga ur vår synpunkt är att denna sten har mycket märkliga
egenskaper, den ger utslag med s.k. riktad strålning i fyra
väderstreck, med en avvikelse på c:a 20 grader från N, S, O,
V,  oberoende av hur stenen placeras. Detta fenomen har jag
träffat på inom ett område som troligen använts som kult-
plats från stenåldern, men även i gravplatser från bronsåldern
och järnåldern förekommer liknande stenar. Dom är ofta kil-
formade med en bred rygg och en skarp sida. Kanske är det
fråga om ett slags verktyg ev. att flå djur med. Ofta förekom-
mer stenar med samma egenskaper bl.a. i sanden under stora
stenblock, liknande de uppallade stenblock som Bo Westling
beskriver i sin bok ”De flyttade flyttblocken”. Den strålning
som finns till eller ifrån dessa stenar följer ofta en

Hartmannlinje och verkar vara någon sorts vägvisare.
Hartmannlinjen ser i dessa fall ut att vara manipu1erad för att
sammanfalla med strålningen från stenen.

I ett gravröse från järnåldern hade det växt en ganska stor
gran som blåst omkull och delvis dragit med sig en del ste-
nar. Utan att alltför mycket plocka om bland stenarna kunde
jag hitta en sten med den strålning jag beskrivit. När jag flyt-
tar denna sten utanför gravhögen följer strålningen med. Det
finns säkert mycket att undersöka beträffande dessa stenar så
jag ser fram mot våren då det blir lättare att gå i skogen. Jag
ser framför mig hur någon liten schamangubbe eller gumma
konstruerar linjer som är fullt intakta efter flera tusen år. Det
är sannerligen imponerande.

Hälsningar
Sören Carme Mailadress: sorencarme@tiscali.se
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ATT ”GÅ MED SLAGRUTA” PÅ ENGELSKA

Engelskan är ett ordrikt språk i förhållande till svenskan. Det har ofta flera uttryck för en sak som vi bara använder ett ord för.
Så är det även i slagrutesammanhang. Jag har därför själv haft svårt att förstå skillnaderna i uttrycken när jag läst slagrute-
böcker eller artiklar  på Internet på engelska. Eftersom jag antar att flera har samma bekymmer, så har jag översatt engelsmän-
nens definitioner på de olika begreppen, vilka jag erhöll på den engelska kongressen 2003.

DEVICELESS DOWSING: Dowsing utan att man använ
der verktyg.

DIVINING: Används ibland i USA och England som en
synonym till dowsing, men är inte helt syno
nyma egentligen, utan kan ses som; Konsten
och utförandet av att upptäcka okända saker,
vanligtvis med pendel, slagruta etc., eller
samla information på sätt som inte inkluderar
användandet av de fem sinnena. Kallas också
DIVINATION.

DOWSING: Konsten att upptäcka närvaron av energier,
substanser, objekt eller försvunna personer
eller saker, som inte är uppenbara för våra
vanliga sinnen, vanligtvis genom att använda
slagruta, pendel etc.  Dowsing indelas nor-
malt i tre kategorier; fysisk- eller plats-dow-
sing, kart- eller avstånds-dowsing och
informationsdowsing.

GEOMANCY: Konsten att placera strukturer i landskapet
så att jordenergierna ökar sin avsiktliga ver
kan och så att strukturen själv är i harmoni med
jorden. (t ex att ställa stenar på speciella plat
ser i naturen för att platsen skall balanseras)

GEOPATHIC STRESS: Är en oönskad reaktion från det
biologiska systemet (t ex fysiska symtom), som
resultat av att vara utsatt för skadlig jord-
strålning.

INFORMATION DOWSING: Ordet används när Dowsing
används för att samla information om före-
målet som studeras, t ex mäta djupet till eller
mängden vatten i en vattenåder.

RADIESTHESIA: Kommer från franskans Radiesthesie.
Har i Frankrike samma betydelse som Dow-
sing. På tyska kallas det ”Radiästhesie”. I Eng-
land används Radiesthesia vanligtvis för medi-
cinska tester, dvs. hälsokontroller och hälso-
behandlingar med pendel och slagruta.

RADIONICS: Ursprungligen en speciellt utformad Divining-
metod med slagruta för behandling av sjuk-
domar. Begreppet  har nu fått utökad betydelse
och täcker den medicinska användningen av
pendel i förbindelse med pendelscheman, för
att hitta rätt diagnos och behandling för en
patient, i likhet med medicinsk radiesthesia.

SITE DOWSING: Dowsing på den förväntade eller be-
stämda platsen för saken eller informationen
som man söker.
Kallas också ON SURVEY DOWSING eller
ON SITE DOWSING

WATER WITCHING: Amerikansk term för att leta efter
vatten med slagruta. Uttrycket används inte så
mycket numera.

           Eva Svensson

Boktips
Så här på vårkanten skulle jag vilja
komma med ett boktips som jag tror kan
intressera Slagrutans läsare.

Det är en bok av Pär Ström Pär Ström med titeln
”Övervakad” ”Övervakad” och undertiteln ”Elektro-
niska fotspår  och snokarsamhället”.
I bokens del A tas upp olika typer elek-
troniska spår, övervakning och spionage.
Del B tar upp nytta ställd mot risk-
avvägningar och resonemang.
Ett slutord berör frågan: Vilken väg tar
utvecklingen?

Författaren erbjuder gratis nyhetsbrev
från sin hemsida www.atomer.se/bbb

Hälsningar Anna

Författare: Pär Ström
Titel: Övervakad
Liber förlag 2003
ISBN  91-47-07293-8
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MYRSTACKAR
Intervju med Arne Groth.

Här följer andra delen av en intervjuserie av Eva Svensson

Den andra korspunkten hade vid stackens mitt en sorts
virvelstruktur. Linjerna därifrån bildade en liknande större
ring som låg ca 90 grader förskjuten jämfört med den inre
cirkelns linjer. Denna större ring gick ca 12 meter bort
från stacken (bild 3). Ovanför myrstackens topp bildade

de en liten virvelstruktur.
En myrstack har alltså 4 olika svastikaliknande mjukt for-
made hakkors, 2 kort- och 2 lång-ärmade (som skapar de
två cirklarna), varav 1 hakkors är böjt åt ena hållet och 1
åt det andra (bild 4).
Mellan varje arm i de 4 olika korsen finns 7 strålar utåt,

förbi den yttre cirkeln och som sakta avtar i tydlighet utåt.

Hela myrstacken får då 4 x 4 x 7 strålar (4 mjuka hakkors,
som vardera har 4 armar och mellan armarna har vardera
7 strålar), vilket blir som en aura, som myrstacken produ-
cerat runt sig själv. Kraften är in- eller utåtriktad. Det ser
alltså inte ut som t ex Curry- eller Hartmann-linjer, som
naturligtvis skulle gå rakt igenom stacken.

Myrstacken kan ligga i vattenåderor, Currylinjer eller
jordströmmar m.m, men det är inte dessa linjer utan en
annan sak jag mäter. Jag misstänker att mönstret som bil-
das är en sorts naturmagisk produkt från myrstacken. Nå-
got liknande byggs upp från labyrinternas manliga och
kvinnliga punkter, dvs. från två olika punkter nära labyrint-
ens mitt utgår något som liknar det ovan beskrivna mönst-
ret.

Den som går med slagruta och letar vid en myrstack har
kanske hört talas om att det alltid är Currylinjer som kor-
sas i stacken. Eftersom alltid någon av de linjer, som myr-
stacken skapar, ligger nära de vanligaste Curryriktningarna
så är det då lätt att göra misstaget och säga ”Curry! Vad
var det jag sa!”, när man hittar dessa korsande linjer. Men
det är alltså en annan frekvens. Man kan även se skillnad
mot Curry och Hartmann, om man kollar riktningarna.

Jag tvivlar på att Curry´n har någon betydelse i sig om
den skulle korsa myrstacken ibland, utan tror att myrorna
använder antingen jordström, jordpuls, underjordström el-
ler källåder i sina stackar. Det här behöver vi dock titta
ytterligare på och speciellt mäta om också lägre frekven-
ser kanske ingår i mönstret.

Bild 1                            Bild 2

Eva: Arne, du har ju intresserat dig och forskat en del
         kring myrstackar. Kan du berätta lite om det och
 ”blom-mönstret” du mätt fram?
Arne: I början var jag nyfiken på att kolla hur energierna
såg ut runt myrstackarna, jag hade ju hört att de skulle
ligga på källåder (vattenåder), etc. När jag testade såg jag
att ibland var det källåder ibland jordströmmar, ibland
annat som ungefärligen korsade myrstacken. Jag nöjde mig
inte med det utan sökte vidare. Då fann jag andra linjer,
som ganska exakt korsade myrstackens topp. De var un-
gefär 15-20 cm breda. Mitt på myrstacken var det en
”knyck” på linjen. Resultatet blev ungefär som om man
korsat två brutna käppar.

Eva: Vad menar du med linjens ”knyck”, brutna
         käppar.

Eva: Kollade du vilka frekvenser de bestod av?
Arne: Ja, det var steg 50 i frekvenstabellen. Det var
alltså varken Curry- eller Hartmann-linjer. Sedan kände
jag att det var två olika sorters korspunkter med samma
mittpunkt, som jag kunde finna beroende på vilket ”hu-
mör” jag var på. Från den ena korspunkten gick linjer
som böjde sig en bit ut från mitten, likt bandyklubbor.
En sorts linjer böjdes medsols, en annan motsols.

Arne: Jo, linjerna var inte ”jämna” som våra vanligaste
jordstrålningslinjer. Den egenskap på linjerna, som jag
hittade stämde inte överens med t.ex. en källåders utse-
ende, så jag började undersöka det mer och testade med
frekvenser och kom fram till att det var gjort av
jordströmmar

                         Bild 3                                                      Bild 4

Linjerna bildade en figur som såg ut som en sorts svastika-
liknande mjukt format hakkors (se bild 1 från vänster) och
linjerna bildade sen ett cirkelliknande mönster som låg ca
6 meter från stacken (bild 2).
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INSTRUMENT SOM MÄTER JORDSTRÅLNING

Genom åren så har jag hört talas om flera personer och grup-
per, som försökt tillverka ett instrument, som kan mäta jord-
strålning, t ex currylinjer. Det tycks dock vara väldigt svårt
att få fram ett sådant instrument. Vi vet ju än så länge inte vad
strålningen består av, vilket försvårar det hela.

Ett sådant instrument vore
viktigt av flera orsaker. Dels
så skulle då var och en, även
personer utan slagrute-
kunskap, kunna mäta var det
är negativt för människor att
vistas och även mäta fram
bra sängplatser och arbets-
platser, så att man inte blir
störd av skadlig jord-
strålning. Dels så skulle ett
instrument, som kan mäta
jordstrålning, också verkli-
gen visa och t o m bevisa att
jordstrålningen existerar,
vilket många vetenskapsmän har svårt att tro på idag, då vi
saknar instrument, förutom slagruta och pendel.

Under den internatioenlla slagrutekonferensen i Manchester
hösten 2003 leddes en workshop av Ph.D.Valery Shalatonin,
som arbetar som assistent till en professor på Informatics och
Radioelectronics University i Minsk i Bulares (ung. f.d.
Vitryssland). Där forskar de på choron-strålning och använ-
der bl.a. slagruta vid sina försök.  Han visade experiment

med strålningen från en blomma framför en spegel, som vi
också fick testa med slagruta. Valery berättade att de lyckats
ta fram ett mästinstrument för jordstrålning. Han visade även
bild på instrumentet. På förfrågan berättade han att det bara
finns i ett exemplar idag, men att de är beredda att tillverka

och sälja instrumentet för ca
20.000 kr styck. Han visade
också bilder från ett par un-
dersökningar där instrumen-
tet hade mätt fram
bl.a.Hartmann-nätet och
svarta fläckar med skadlig
strålning. Jag bad om en ko-
pia av mätresultatet (se bil-
den). Han sade att man
kunde mäta all möjlig jord-
strålning med instrumentet,
även currylinjer. Valerys gan-
ska bristfälliga engelska
gjorde tyvärr att informatio-
nen blev begränsad i den

workshop han ledde.

Vad ska vi tro? Det ser ju ut som de lyckats, men tyvärr så vet
vi inget om vilka principer instrumentet fungerar efter.

Är du intresserad av kontakt så är hans mailadress:
     formanta@tut.by, belarus@aes.org eller
     microwave@gw.bsuir.unibel.by.
Han är själv intresserad av vidare kontakter.

                                                                      Eva Svensson

KORS vad många namn det finns
detta enligt Nationalencyklopedin
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BERTIL PETTERSSON – Mr Plus & Minus
En annorlunda slagruteman
Mångsidig uppfinnare av produkter och terapiformer

Bertil Pettersson, Örkelljunga är inom breda kretsar känd som en ständigt nyfiken och experimenterande uppfin-
nare och terapeut, vilken med användande av slagrute-mannens verktyg bedrivit en mångårig, annorlunda och
angelägen kurativ verksamhet:  att hjälpa medmänniskor med hälso- och miljöproblem som den allmänna sjuk-
vården och vetenskapen inte kunnat lösa.

Botade sin egen rygg
Bertil växte upp som son till en
plåtslagarmästare och fick tidigt
ligga på taken och arbeta under
de mest skilda väder-
förhållanden. Från att ha varit
en duktig gymnast och fotbolls-
spelare blev hans rygg och
kropp därav alltmera skadad så
att han till slut behövde hjälp att
komma upp och ner från taken.
Hans rygg blev krokig, han hal-

tade och kom att gå med ena hälen uppdragen. I sin förtviv-
lan prövade han alla möjliga slags behandlingar på sjukhus,
hos ortoped, kiropraktor och liknande. Men inget hjälpte!

Vad som blev räddningen för honom var, när han efter att ha
sett hur hans far med homeo-patmedel blev hjälpt från sin
reumatism,  blev starkt intresserad av de frekvenser som de
olika ämnena gav ifrån sig. Han skaffade sig snart 55 olika
pillerburkar. När han pendlade mot dessa kom han successivt
att inse hur frekvenserna från innehållet gick rakt igenom glas-
burkarnas väggar. För honom personligen var det speciellt
två ämnen som hans kropp reagerade för, bly och koppar. En
dag krossar han innehållet från sådana två burkar i en mortel
och tar lite av detta på udden av en tesked och lägger på tungan.
Det bränner till i nacken och han blir röd i ansiktet. Men inget
mera hände. Inte förrän senare samma dag när han tar en yt-
terligare portion. Då bränner det till häftigt i ryggslutet och
han känner hur den tidigare smärtan och spänningen plötsligt
släpper, hans häl åker ner. Efter 7 svåra år hade han givit upp
hoppet att någonsin kunna bli bra. Men nu kan han plötsligt
åter röra armar och ben utan smärta och utan att det knarrar i
lederna . Alltsedan dess visar Bertil gärna vid sina föredrag,
hur han fortfarande som 75-åring elegant balanserar stående
på ena benet och med lätthet håller det andra utsträckt framåt.
Ja, han rör sig än idag smidigt som en dansör.

Efter ovanstående händelse blev hans remarkabla förbättring
snabbt känd och när han några dagar senare besöker järn-
handeln i samhället Råå utanför Helsingborg kommer en man
fram till Bertil och ber honom att han även skall bota dennes
rygg. ”Inte vet jag om detta kan hjälpa Dig. Men jag har kvar

i fickan lite piller av den ena sorten och Du kan ju få pröva.”
Och det märkliga hände, att redan innan mannen hunnit föra
upp handen med pillerna fram till sin mun, small det till i
dennes rygg och han kunde räta ut sig. Smärtan försvann.

Allt har frekvenser
Bl a när han pendlade över de 55 nämnda pillerburkarna hade
Bertil alltså upptäckt hur de hade olika frekvenser. Men han
upptäckte också hur så mycket mera hade frekvenser. Pend-
lade han över bilderna i en tidning fann han hur även dessa
hade olika energier. Och mannen som fick hjälp med sin rygg,
blev ju positivt påverkad av pillrens energier redan innan han
hann få pillren till sin mun. Ja, nu hade Bertil blivit överty-
gad om att allt har sina energier. En slutsats som alltfler fors-
kare nu kommit fram till.

Ovanstående hände 1948 och sedan dess har det varit en strid
ström av människor som sökt Bertils hjälp. Mer än 40 000 (!)
medmänniskor har träffat honom antingen när de hälsat på i
hans och hustruns Sigbritts hem i Örkelljunga – med dess
fascinerande inne- och utemiljöer - eller i samband med att
patienterna bett Bertil komma hem till sig för att få undersökt
och balanserat energierna såväl i hemmiljön - ofta även ar-
betsplatsen - som i sina kroppar (hjärnan). Det kan ha gällt
allt från att få åtgärdat om en kraftledning eller mobilmast
besvärar, om sovplatsen inte skulle vara rätt placerad, till att
få klarhet i om man tål bära sina smycken, klocka, glasögon,
klädesplagg, om dragkedjan i jackan, om metallen på skorna
är ok för energibalansen, om man tål ha håret uppsatt i knut o
s v!
Att vara i balans i energierna mellan höger och vänster hjärn-
halva är enligt Bertils mångåriga erfarenhet en förutsättning
för läkning, för god hälsa. Hos en person med svagt immun-
försvar kan ”så lite” som hårets fördelning på respektive hjärn-
halva vara avgörande för denna energibalans.

Bertils metoder lämpade för slagrutemannen
När Bertil - eller någon av de enligt hans metod verksamma
terapeuterna arbetar (f n ett 40-tal), kontrollerar de först att
de själva, liksom rummet de uppehåller sig i , är i PlusMinus-
balans. Efter det patienten plockat av sig all metall, intill
minsta hårspänne, kan kontrollen av energibalansen ta sin
början. Det görs med pekare. Om man använder sig av den
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av Bertil använda vokabulären, så har den friska kvinnan
minuspol på framsidan och pluspol på rygg-sidan. Mannens
poler är de motsatta. För att hålla sig frisk skall varje person
ha två motsatta poler. Allvarligt sjuka människor har dock
inte ens en halv pol!
I fortsättningen beskrivs i grova drag hur en PlusMinus-ba-
lansering går till. Vissa väsentliga moment har alltså uteläm-
nats: :
Genom att pendla över patientens handlovar kan man avläsa
energibalansen mellan respektive  hjärnhalva. Hos en frisk
person svänger pendeln 37 slag tills den stannar. (Ett slag =
fram och tillbaka).  Den elöverkänslige däremot ger ifrån sig
så höga frekvenser att pendeln över vänster handlov (höger

hjärnhalva) först stannar vid 130 slag eller högre. Hos den
verkligt allvarligt sjuke, kan pendeln göra hela 200 slag eller
mer. Över höger handlov kan pendeln hos samma patient
stanna redan under tio slag, d v s det rör sig om en person
med låga energier i vänster hjärnhalva och därmed extremt
stor obalans. Men hos en elöverkänslig kan pendeln även över
högerhanden svänga mer än 37 slag, d v s även vänster hjärn-
halva har drabbats av höga frekvenser. Hjärnan ger inte rätt
signaler till kroppens olika organ. Personen mår dåligt.
Talet 37 återspeglar i detta sammanhang inte kropps-
temperaturen utan synes ha koppling med antalet gener i våra
mitokondrier.

Här kommer några frågor till Bo Israelsson med anled-
ning av hans artikel ”Jordstrålning och kyrkor” i förra
numret av SLAGRUTAN.

Många uppgifter och slutsatser angående forntida anlägg-
ningar och kyrkor är helt främmande och okänt för mig – oss
på Gotland, gäller det övriga Sverige?

Undertecknad med mångårig erfarenhet som arkeotekniker,
född och fortfarande boende på en f.d. 5000 årig stenålders-
boplats, vilket gjorde att jag specialiserat mig på typiska an-
läggningar från sten- och bronsålder.
B.I.´s beskrivningar av resta stenar – metoden att bygga
skeppsättningar – att någon trott att enstaka resta stenar är
rester av en skeppsättning.
Var finns det dokumenterat? Vilken tid rör det sig om ?
B.I. beskriver bronsåldersrösen med stort block på träställ-
ning, 1,5 m ovanför högens topp.
Vem har sett och dokumenterat något sådant?

Stora resta stenar söder om anläggningen under stenåldern,
flyttas närmare intill anl. under bronsåldern, ligger och kallas
sydsten, t.ex. blocket (altaret) intill ”Uggarderåir”, Gotlands
största bronsåldershög (ej utgrävt)?
Under järnåldern återfinns blocket mitt på graven och be-
nämns gravklot, ofta tillhuggna typ Halla.

B.I.´s beskrivning av kyrkobyggen och placeringen i väder-
streck – gäller det kyrkor i Sverige?
De flesta medeltidskyrkor på Gotland ( har inte kollat alla) är
byggda på gamla kraftplatser, som vi kallar sexkantsfönster

– även om kyrkan är borta i dag, så finns kraften kvar på
platsen. Detta gäller även för borttagna bautastenar –
skeppsättningar eller vad det må vara.
Det är min erfarenhet – rätta mig om jag har fel.

Fortsättningen följer i nästa nr.

Bertil Pettersson

KYRKOR OCH KULTPLATSER
Gäller andra regler på Gotland än i Sverige ?

ett utrag ur GOTLANDS ALLEHANDA den 30 aug 1991

Sven hänvisar ytterliggare till följande:

Enl. Riksantikvarieämbetet´s (RAÄ) uppgifter i fornminnes-
registret är forntida anläggningar typ skeppsättningar upp-
mätta enligt metersystemet, vilket blir fel – det är den mega-
litiska yarden 830 mm som gäller.

Hälsningar
Sven på Ringveda

En akademisk avhandling ställer frågor om våra
kyrkors placering:

Arkeologen Leif Sahlqvist har i början av 90-talet lagt
fram en doktorsavhandling

”Landskapsgeometri och astronomi i forntiden”
Han har med denna avhandling förmodligen förändrat
forntidsarkeologins inriktning för all framtid och gett ve-
tenskapen ett nytt hjälpmedel:
Sahlkvist har nämligen kommit på något helt nytt - att
behandla, på ett vetenskapligt stringent sätt: Kyrkornas
placering i landskapet, som verkar i vissa fall följa helt
raka vädersträckskors, som knappast kan vara slump-
mässiga.
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SEXKANTFÖNSTER (sexkantprisma, kristallfönster)
av  Edgar  Karlsson

Börje Ekbladh beskriver sexkantfönstret i sin bok Den Mega-
litiska Yarden del 2, sid 17 – 19. - Fönstrets energimatning
beskrivs i samma bok sid 15 – 16: Sexpunkt-platser.

Jag började leta efter detta prisma, som har sagts vara 60 km
högt – upp till himlen omkring 1996. Bl. a. upptäckte jag, att
jag varje natt sov i ett sådant fönster (det gör jag fortfarande
2004!) Mina elever i studiecirklar hjälpte mig att utforska
fönstrets innehåll. Varje människa hittar förmodligen sina
egna specialintressen; så här uppfattar jag det, se figur 1-3.

Låt oss undersöka ceremoniplatsen. Känn av gränserna för
mans-, kvinno- och shamanrutorna! Mät gärna en kamrats
aura i dessa tre rutor. Det brukar skilja ordentligt! Jag gissar,
att auran visar hur kamratens inre man respektive inre kvinna
mår samt kamratens shamanistiska förmåga.

Energiförsörjning.

I närheten av fönstrets mitt kan du hitta en liksidig(?) tri-
angel. Ställ dig vid spetsen närmast fönstrets centrumlinje
och pejla in den energistråle som matar in energi i fönstret.
Strålen visar riktningen mot sexpunktplatsen. Sök också ef-
ter energispiralen från samma plats. Följ någon av linjerna.
Strålen visar den klart kortaste vägen.

Väl framme vid sexpunktplatsen hittar du (se figur 2):

• Strålens startpunkt – som också är …

• spiralens startpunkt. Där finner du …

• två Ley-fält som korsar varandra och …

• i deras skärningspunkt  tre skivor, ”käppar” med läng-
den ca en meter, som bildar sextio graders vinkel med
varandra. En skiva följer kanske centrumlinjen av det
starkaste Leyfältet.

Sexkantfönstrets inre.
Man kan finna
sexkantfönster här och
var i naturen. Fråga ef-
ter det, pejla med slag-
ruta eller pekare. Ibland
hittar man flera fönster

i rad, ibland är det hundratals meter mellan dem. Man kan
hitta sexkantfönster inomhus, i vardagsrummet. På min tomt
har jag hittat två ’fönster’ i öst-västlig riktning, varav ett i
vardagsrum (och sovrummet ovanför). Dessutom har jag ett
stort ’fönster’ norr om mitt hus, i nord-sydlig riktning. Det
upptäcktes, när jag hade sänt ett foto av min just då vackra
ogräsäng till en väninna och hon upptäckte den starka energi
som kortet utstrålade! – Jag har nu gräsmatta där för att lätt
kunna nå fönstret.

”Mina” fönster har en bredd av två till fem meter, längden är
något mer än dubbla bredden.

Ställ alltså in dig på sexkantfönster, pejla in riktningen och
gå mot fönstret. När du hittat prismats vägg, följer du väg-
gen och frågar efter ingången (det kan finnas både in- och
utgångar). Väl innanför väggen brukar jag pejla in ceremoni-
platsen med shamanrutan. Diagonalt emot brukar jag finna
healingtunnan mellan fönsterväggen och innersta ramen.

Ett sexkantfönster består bl. a. av följande delar:

1.  Själva fönstret med energitriangel, chakran, ceremoni-
plats etc. (figur 1)

2. Energimatning från två korsande Ley-fält med
sexpunktplats, styrstråle och spiral (figur 2).

3.   I regel sju ramar kring fönstret (figur 3) med
’healingtunna’ mm.

Fig. 3

Undersök fönstrets inre -  starta dock gärna med en stunds
meditation i ’healingtunnan’. Resterande sifferbeteckningar
i figur 1 hänvisar till numren för människokroppens större
chakran. Nr.1 svarar mot baschakrat, 7 mot kronchakrat.

                                      Fortsättning nästa sida
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Undersök ett chakra i taget, känn in det. De kan kännas olika.
Mät en kamrats aura. Auran varierar förmodligen starkt mel-
lan olika chakracirklar. Är det möjligen så, att auran blir störst
i den cirkel som motsvarar det organ – den kroppsdel -, där
hjälpbehovet är störst denna dag?

Du som är mycket mera medial än jag, kan nog också se

Forts.   SEXKANTFÖNSTER

Dan Mattsson  Jordstrålning, Hälsa och forntida vetande  180:-

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
KURSER: Slagruta. Pendel. Aura &
chakra (2 steg) Fjärrsyn. Kinesiologi.
Mental kinesiologi. Tarot. Besök i osyn-
liga världar. Regression. Kristaller.
Upptäck dina dolda outnyttjade förmågor.
Naturväsen (2 steg). Slagrutan som
medicinsk vägledare, m.m.
Gratis informationskvällar.

Läs på vår hemsida eller

Skicka efter program!

Många FÖREDRAG i Stockholm med olika
specialister från hela landet.

FÖRSÄLJNING i butiker i Stockholm och på
postorder: Sveriges största utbud av slagrute-
böcker. Slagruteverktyg.  Vattenvirvlare. Jord-
strålningsavstörare.

E-mail:  jordstralningscentrum@mail.bip.net

www.jordstralningscentrum.nu

För information
och program

Telefon o fax:
08 - 510 110 25

SLAGRUTEBÖCKER TILL SALU:
Göte Andersson  PSI-spåret 160:-
Ulf Brånell  Falköpingsmysteriet  150:-
William Bloom  Devor, Älvor och Änglar  65:-
Ogilvie Crombie  Pan & Naturandarna  45:-
Börje Ekbladh  Den megalitiska yarden. Del 1 eller  del 2  135:-
Leif Floberg  Jordklotets osynliga murar med sina dödande kryss  145:-
Leif Floberg   Den farliga kombinationen, växlande magnetfält och
                       jordstrålning  145:-
Johnny Grimståhl  Kinesiologi  295:-
Johnny Grimståhl  Handbok för terapeuter  260:-
Arne Groth  Slagrutan avslöjar naturens hemligheter  65:-
Ulla och John Hamilton  Stenring  250:-
Ulla och John Hamilton  Gryl  250:-
Otto Jönsson  Med slagruta genom åren  80:-
Mikael Kvist  Tidkrigarna 1  eller  2    195:-
Mikael Kvist  Kort  och Gott om Knytt  170:-
Mikael Kvist  Kristallnätet  40:-
Sven Lind  Jordstrålning, den bortglömda naturresursen 220:-
Åke Lindgren  Sund hälsa  180:-

Thord Neumüller  Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur  180:-
Thord Neumüller  På resa med pekare, mer om jordstrålning  180:-
Nätverket  Gränsöverskridaren  50:-
Eva Olsson & Tony Eckardt  Närkontakt med UFO  235:-
Marko Pogacnik  Naturandar och elementarväsen  215:-
Marko Pogacnik  Läkedom för jorden  215:-
Tag & Judith Powell  Sätt guldkant på vardagen - BÖRJA PENDLA  180:-
Thore Rosén  Strålning, som är farlig för allt levande  120:-
Dick Sjöberg  Kan hälsan påverkas av naturens fält?  155:-
Pehr Trollsveden  Lilla Pendelboken  70:-
Erik Welamsson  Currylinjer berör oss alla  120:-
Bo Westling  De flyttade flyttblocken  180:-

ÖVRIGT:
Olika sorters pekare, olika pendlar, slagrutor i plast eller metall,
pendelspröt.
Plus & Minus vattenvirvlare, luftvirvlare och olika avstörningar, t ex
BIOS-brickor, pluppar, mobilavstörare.
LÄS MER OM BÖCKER OCH VERKTYG PÅ
HEMSIDANS FÖRSÄLJNINGSSIDOR

ANNONSER

GAMLA NUMMER AV SLAGRUTAN
det finns fortfarande ett antal gamla nummer av vår medlemstidning att köpa

Komplett inbunden samling  jan 1995 tom. nov 1999 150:- Kr (+porto)
Komplett inbunden samling  dec 1999 tom  juni 2003 150:- Kr (+porto)
Enstaka nr  10:-  Kr (+porto)

Beställning göres hos Rolf Kjellström (se sidan 2)

syner, besökare från rymden, andeväsen etc. på olika platser i ’fönst-
ret’. Skriv och berätta om detta eller om andra upplevelser i sexkantf-
önster!

Edgar Karlsson, Karlskoga, önskar dig lycka till med ’sexkantiga’
upplevelser.

VILL DU HA EN ANNONS I
TIDNINGEN

Kostnaden:
1/2 sida   700:-
1/4 sida   350:-
1/8 sida   200:-
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ÅRSMÖTET

Kristi Himmelfärdshelgen i Tällberg, Dalarna
Green Hotell

Start:  Torsdagen den 20 maj 2004  kl. 13.30
Avslut:  Söndagen den 23 maj 2004   kl. 12.15

Alla medlemmar kallas till årsmötet, som hålles lördagen den 22 maj 2004 kl. 14.00.
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas.

Som vanligt är det naturligtvis inte enbart årsmötet som lockar utan det är mötet med gamla vänner och tanke-
utbytet med många likasinnade. Nej, även nya bekantskaper och framförallt kanske även nya kunskaper hoppas vi
kan locka Dig det här året att resa lite längre norrut än vad som är brukligt.

Det här året kommer vi att pröva några nya ar-
betssätt:

Parallellt med vår vanliga kursverksamhet  hålles ett

Seminarium om ley-linjer.
Kan vi få någon klarhet i vad det handlar om?
Alla  som har några erfarenheter av ley-linjer
borde vara med och berätta.

En rad föredrag kommer att hållas, bl. a.

Mäta jordstrålning utan verktyg      Eva Svensson
      Per Uno

Homeopati – hur använder vi det        Birgitta Klemo
Tai Chi                  Mattias Nyrell

VÄLKOMNA

Underhållning  -  Utflykter  -  mm

Inte att förglömma våra kurser:

Birgitta Klemo kommer att berätta om sitt arbete som
naturterapeut och visar oss hur hon umgås med pendeln.
Arne Groth gräver i sin skattkammare.

ÖVRIGA MÖTEN
Boka följande dagar så att du kan åka på ett eller flera höstmöten

Söderköping 10 - 12  September
Kontaktperson:   Karl-Erik Johansson

Tel.  0121-210 63

Lysekil 17 - 19  September
Kontaktperson:   Agne Olausson

Tel.  0523-662592
Östersund Frekvenskurs    5 - 6 Juni

Kontaktperson: Rolf Heinemann

Bo Westling berättar och visar bilder på uppallade sten-
block samt exempel på märkliga geometriska mönster.

Eva Svensson lär oss att både känna och se auran.

Allmänheten kommer att inbjudas
under torsdagen, samtidigt som du som kurs-
deltagare får lära dig att arrangera egna
informationsdagar hemmavid. Du som är nybör-
jare har här chancen att börja gå med slagruta.


