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Sune Elfström vädjar om hjälp

Den här upplagan trycks i 1000 exemplar

Redaktörens rader:
Det är nu flera år sedan som jag fick en rad teckningar av
Olga Westlund i Falun för att kunna trycka i vår tidning.
Tidigare någon gång har jag försökt - men resultatet har
enl. mitt sätt att se inte gjort rättvisa åt dom fina, färggranna och stämningsfulla teckningarna - helt enkelt för
att vi inte kunde trycka i färg. Så nu äntligen kommer ni att
få se och kunna känna in en och annan teckning av Olga.
Undrar ni varför tidningen kommer sent, så beror det på
att er redaktör har varit på resa för att kunna ha en slagrutekurs i en landsända som känner sig lite avsides.
Det är långt att resa tyckte jag och ändå så var det ju
bara i mitten av Sverige!
Det var Sigrun i Fränsta som hade hjälpt till att ordna
kursen. Det kändes väldigt bra att som styrelsemedlem få
en nära kontakt med så många duktiga kursdeltagare och
jag hoppas verkligen att vi kommer att ha bättre kontakt
med varandra även i fortsättningen.
Någon redovisning av några platser som undersöktes
kommer säkert i något kommande tidningsnummer.
Tack även till Kajsa Hallberg som själv har en gård där
många spännande energier går att hitta.
Även en fortsättingskurs i Östersund hann jag med och
jag hoppas att det i framtiden kan bli ett fruktbart samarbete inom regionen - Östersund-Fränsta-Sundsvall - och
varför inte kanske ytterliggare en bit längre norrut för att
stärka samarbetet mellan norr och söder inom
Svenska Slagruteförbundet.
Med många hälsningar
er redaktör
Rolf Heinemann

Ett minne från 2000 08 18
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Visst är det härliga verktyg vi har! Slagruta,
pekare, pendel och olika varianter av dessa. Med deras hjälp
förändras vår världsbild! Vi ser att verkligheten är helt annorlunda än vad vi fått lära oss i skolan och av våra föräldrar.
Den osynliga världen innehåller outforskade dimensioner och
okända frekvenser, som vi kan undersöka med våra redskap.
Vi kan kartlägga grunden i all skapelse, dvs. energierna och
dess olika mönster och egenskaper. Det öppnas upp kunskap
om andra världar och dimensioner. Forskningsområdet är
enormt. Vetenskapen har många gånger inte alls hunnit med
att utforska dessa områden än. Vi slagrutegängare ligger ofta
långt före i kunskap. Vetenskapens värld visade i somras 3 bra
program i TV om nyare forskning, t ex strängteorin m.m. En
del av dessa nya teorier börjar äntligen kunna förklara delar
av det vi slagrutegängare upplevt länge. Härligt när vetenskapen kommer ikapp!
Slagrutan är ofta inkörsporten till en större känslighet och uppmärksamhet för dessa osynliga områden. Vi kan, förutom att
mäta energierna, också känna dem med händerna och kroppen, se dem med auraseende, men också påverka dem med
t. ex. healing och tankens kraft. Ju mer kunskap vi har skaffat
oss på området, ju fler saker kan vi göra av sånt som förr
skulle kallats mirakler och som många än idag anser vara övernaturliga. Eftersom vi idag vet att alla människor har många
outvecklade förmågor, så är de naturligtvis inte övernaturliga.

Det roliga är att många av dem kan övas upp, som t ex att gå
med slagruta, känna energier med händerna, auraseende och
att pendla över kartor. Det finns massvis med andra exempel.
De flesta av förmågorna kan som sagt tränas upp. Det innebär
att vi med övning successivt med slagruta och pekare kommer
allt djupare in på okända områden. Från att ofta börja med att
leta currylinjer och vattenåder så tränar många sig vidare i att
kunna mäta auran, spöken, naturväsen, pendla linjer eller leta
efter saker på en karta. Vi kan testa fram bra eller dåliga saker
med pendelteknik både vad gäller ett hälsoproblem i kroppen
och vilken sorts vitamin/mineral som behövs. Vi kan fråga
vårt högre jag eller medhjälpare olika frågor.
Efter flera års övning så behöver många inte ens slagruta eller
pendel längre utan har blivit så känsliga och medvetna att de
kan få fram informationen om olika linjer och energier utan
verktyg. Man kan också lära sig att förflytta sig till andra platser och dimensioner och kommunicera mentalt med deras osynliga invånare, Ja, utvecklingsmöjligheterna och intresseområdena är oändliga inom vårt område!
Med färggranna hösthälsningar

Eva Svensson

Tiden
När skymningen sig sänker
jag sitter och tänker.
Dagar kommer,dagar går
och blir till år.

Har du förstått
att livet kan bli kort.
Du kan inget göra,
tiden går ej att föra

Livet går så fort,
har du hunnit gjort,
det du tänkt
och har du skänkt en tanke,
varför är du här?

Tag tillvara den tid du har
i alla dina da´r
och lev med kärlek till din nästa.
Det blir det bästa.

Red.
En dikt ur Olga Westlund´s diktsamling
Ord på vägen
Kolla medOlga om hon har några böcker kvar!
Tel. 023-311 38
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Svarta Stenen
Sune Elfström
I Österhaninge söder om
Stockholm finns ett stort (ca.8x4 meter) äggformat flyttblock som är kluvet på längden.
Blocket har flera namn, varav jag hört Vargklyftan resp Svarta Stenen, jag kallar den det
sistnämnda då bergarten är mörkgrå och ser svart
ut i väta.
Sprickan är ca 30 cm bred nedtill och ca metern
längst upp, så man kan precis traska igenom.
Mitt i stenen finns speciell energi, även utanför
anser jag mig ha hittat och dokumenterat ett
komplext ’energimönster’ av den typ som Birger
Nordberg i Västerås har beskrivit som läkeplats,
läkande punkter och dubbelpunkt.
Men jag har tyvärr inte någon kunnig slagrutegängare här omkring som kan verifiera det jag
hittat, så jag nöjer mig med att skicka en bild av
stenen.

Foto: Sune Elfström

Red. Visst finns det duktiga slagrutegängare i Stockholmstrakten - eller? Du som är intresserad kontakta
redaktören så skall du få tel.nr. till Sune.

Ett minne fr
ån 2000 08 1
8
från
18
Thore Rosén
1998-99 lärde jag mig att balansera upp all obalans i
människors alla chakrapunkter, meridianer, alla olika kroppsfunktioner, koordination mellan hjärnhalvor samt tidigare
och nuvarande känslomässiga blockeringar, trauman,
rädslor och fobier mm.
Här kommer en berättelse som skrevs ner på baksidan av
ett A 4 kuvert. Jag har renskrivit berättelsen, som har godkänts av Britta. Jag har också fått tillåtelse att visa den för
andra människor.
Långt ifrån alla upplever så dramatiska saker som Britta
men även mindre positiva förändringar i kroppen kan ha
mycket stor betydelse för dem som har obalans.
Brittas berättelse om hur hon upplevde och antecknade sin kropps och fötters reaktion efter min uppbalansering av hennes chakra, meridianer och samtliga
kroppsfunktioner.
Fredag 2000 08 18.
19.26 Slutar samtalet.
19.29 Återfår lite känsel i fötterna
19.35 Mycket känsel
19.40 Smärta i vänster lårpulsåder. Vänster stortå mest
känslolös
19.45 9 st. tår mycket känsliga. Rehabilitering av
solarplexus.
19.55 Trampdynorna känns

S L A G R U T A N

20.00 Stor lättnad i solarplexus. Ytterst lite obehag i tårna
plus att de är varma.
20.37 Bara normal trötthet efter att ha städat och torkat
golv i sovrum, kök och hall.
Något sådant har inte skett på 3 år. Varför städade
jag då??
21.00 Känner hjärtat på rätt ställe
Lördag 2000 08 19
Sovit gott. Erfar nu att hjärtat pumpar normalt vid kroppsansträngning, mot förut då pumpningen var låg.
12.45 Jag har nu hållit på hela förmiddagen. (Jag kommer aldrig att släppa Thore ur min sinnevärld).
Lördag kväll
Vilken dag, vilken dag. Vad jag gjort i dag har i 2 års tid
tagit 8 dagar. Har nästan varit fri i solarplexus och fötterna är mycket bättre.
Söndag 2000 08 20 kl.06.00
Har sovit och min bostad är rengjord. Stiger upp utan åthävor. Går utan käpp och utan att hålla i mig. Kissar smärtfritt. (säkert 6 månader sen sist).
Sov 8 timmar utan att vakna. Jag läser direkt, bokstäverna
är alldeles stilla och det är mellanrum mellan ord och bokstäver. Min själ är fri, utan bojor och kan nu utan smärta
dirigera kroppens rörelser och den lyder.
Britta
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LABYRINTER
Intervju med Arne Groth

Arne Groth

är en av Sveriges främsta slagrutemän.
Här följer tredje delen av en intervjuserie Eva Svensson
gjort hos Arne.

malt. Kvinnor får stor aura på de kvinnliga linjernas mötesplats, annars får hon också en mindre aura än nomalt på övriga platser i labyrinten. Sedan fanns det dessutom både källådror och breda jordströmmar som korsade varandra ungefär i mitten av labyrintstrukturen. Jag misstänkte vid den här
tiden att labyrinten hämtade sin magiska kraft från de här
källådrorna. Jag kanske inte är lika benägen att tro så idag. Vi
märkte en del lustiga effekter i labyrinten. När man stod och
pratade utanför med ryggen mot labyrinten och sakta backade
över gränsen in mot labyrinten så märkte vi att flera kände en
sorts sug, att de ville ”falla in” mot centrum.
Eva: Hur fick ni fram hur man skulle gå i labyrinten
i Badelunda?
Arne: Här kunde vi få fram väldigt exakt hur man skulle färdas i den här labyrinten. Om man tittar på kartan så ser man
hur man ska gå, men i verkligheten är stenarna ibland för
dolda så det kan vara svårt att se den ”rätta” vägen, dvs att
gå in genom ingången och sen följa stigens ringlande väg ända
in till mitten och sen ut igen. Så var det en annan sak med
labyrinten. Om en man och en kvinna startar från sina manliga respektive kvinnliga punkter och håller varandra i handen
och startar en gemensam promenad exakt i det ”magiska spåret”, dvs på stigen, ut ur labyrinten, då blir deras röda rotaura, dvs den innersta eteriska auran, som har med kärlek
och fortplantning att göra, tre gånger större än normalt.
Eva: Och om de gick en och en i spåret?
Arne: Då blev det inte samma kraftiga effekt.

Eva: Skulle du vilja berätta om dina erfarenheter av
labyrinter.
Arne: Ja, det började egentligen med den här labyrinten vid
Badelunda, Anundshög i Västerås. Journalisten John Kraft
(som besökt ett SSF-årsmöte i Sätrabrunn och berättat om
labyrinter) hade ritat en väldigt exakt kartbild över labyrinter.
John hade under en sommar kartlagt labyrinten, där många
av stenarna låg under jordytan. Han använde sig av en lång
nål och kände efter var labyrintens stenar fanns och lyckades göra en väldigt exakt kartbild av hela labyrintens alla stenar med hjälp av ett nätverk med snören. Jag var där och
undersökte labyrintområdet tillsammans med min dotter Marianne och vi fann bl a 64 linjer som gick ut från centrum
och ut i omgivningen. Linjerna gick inte att följa så långt eftersom man gjort ett grustag vid labyrintens kant. Varannan
linje var manlig och varannan kvinnlig. De kvinnliga gick till
den böjda zonen allra längst in i labyrintens centrum. De manliga linjerna gick till en punkt en dryg meter framför de kvinnliga närmare utgången. Det hela är en sorts magisk struktur.
När mannen ställer sig i den manliga linjecentralpunkten så
får han en stor aura där, men var han än ställer sig på andra
platser i labyrinten som helhet så blir auran mindre än nor-

S L A G R U T A N

Eva: Skulle de
gå bredvid eller efter varandra. Och
hade in-vägen
någon betydelse?
Arne: De skulle
följa samma
spår och då
måste den ena
gå efter den andra. Det viktiga
är att de går rätt
väg hela vägen
ut ur labyrinten.
Eva: Vad tror du egentligen syftet är med labyrinterna?
Arne: Jag törs inte säga vad den yttersta meningen kan ha
varit. Kanske det kan ha varit fruktbarhetsplatser, men jag är
inte säker.
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LABYRINTER
Eva: Kan vi ha någon nytta med dem idag?
Arne: Jag tror inte vi kan ordna något liknande idag, det skulle
nog mest bli supkalas. Men det finns en rolig sak man kan
göra. Om en dam håller i mig och jag på en labyrintkarta
följer rätt väg så märker man att när vi kommit ut så har den
röda rotauran blivit så där stor då också. Kartan man har ska
vara exakt och ligga rätt orienterad i norr-söder för att denna
magiska effekt ska uppträda hos personer som leker på detta
vis.
Arne: Det finns en annan spiralring/labyrint vid Rösa ring
nära Bro i Uppland. Där finns ett staket strax utanför
stenläggningarna och där har jag och Dan Mattsson gått runt
för att hitta och markera de 64 linjerna som gick in och ut
från labyrinten. Jag tyckte det var roligt att med en vass kniv
göra små jack på undersidan av staketet, något som ingen
lade märke till om man inte påpekade det. Sedan kom jag

tillbaka dit i samband med kurser och föreläsningar som jag
höll i trakten där. Då fanns det ju en hel del tvivlare med,
sådana som lärde sig att gå med slagruta där. Då fick de gå
utanför staketet runt labyrinten och fick utslag med slagrutan,
då skrattade de förläget och sa: ”Jaja, man kan få utslag både
här och där, det är nog bara inbillning”. Men jag sa ”Stå still
och ta noga reda på platsen för era inbillningar”, och det gjorde
alla. Som på en given signal sa jag sedan: ”Kan ni nu böja er
ned och titta på undersidan av staketet”. Det gjorde dom och
alla såg att där fanns ett jack inristat. Då vaknade intresset
för labyrinter och slagruta.
Många labyrinter har legat vid kusten och en del tror att de
använts som fyrar. Men man kom väl ofta till dessa möten
inte med buss utan med båt (fniss). Om man går med en dam
i handen genom labyrinten så blir man i alla fall kanske en
”glad fyr”.

Läs mer om labyrinter i Dan Mattssons bok Jordstrålning, hälsa
och forntida vetande.
Internet: Många labyrint-länkar finns från
www.jordstralningscentrum.nu
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Sid 7

Nr. 35

2004-3

LÄR DIG SE AURA
Eva Svensson
Alla växter, djur, stenar och föremål m.m.
har auror. Vi ser dem inte med vårt normala seende men kan
lära oss det genom att använda vårt auraseende, som är en
speciell teknik.
Runt helgonbilder har i århundraden målats en strålglans runt
huvudet, antingen i form av en helgongloria eller, på ikonbilder, som olikfärgade cirklar. På dessa upplysta personer
tycks auran synas extra tydligt.
Det verkar som om små barn ser auran. Kanske kan det
vara därför som små
bäbisar inte tittar i ansiktet
(de kan inte fästa blicken
än, säger läkaren) utan tittar lite runt omkring huvudet. Det är troligen mycket
mer spännande att titta på
alla färger i auran runt huvudet än på ett tråkigt ansikte. Inte förrän lite senare
lär sig barnet att tyda föräldrarnas minspel och därmed börjar de hålla koll på
ansiktet.
Människan kan enligt uppgift bara fokusera på en
procent av all information
som vi tar in, dvs en procent blir vi medvetna om,
resten sållas ut och lagras i
det undermedvetna. Eftersom föräldrar och kompisar normalt inte kommenterar auran så lär sig barnen snabbt att det är oviktig information och lägger
auraseendet på en undermedveten nivå. Därmed så
ser de inte längre auran
medvetet. En del personer
har dock i sällsynta fall kvar
hela sitt auraseende utan att
veta om det. Ingen kommenterar det och de tror att alla ser på det sättet. Det kan
dröja långt upp i vuxen ålder innan de blir medvetna om att de
ser annorlunda än andra. Åtskilligt fler har kvar lite auraseende utan att veta om det. På de kurser, där vi lär ut auraseende, så är en relativt vanlig kommentar, när vi förklarat
hur auran ser ut: ”Men det där har jag ju sett många gånger
förut. Jag visste inte att det var auran.”

S L A G R U T A N

Vanligtvis så har de då sett någon av de innersta aurorna.
Den som har kvar auraseendet från barndomen, eller lärt sig
utveckla det igen, kan läsa ut mycket information ur auran.
De kan t ex se när någon annan ljuger, rädsla, avundsjuka
m.m. Mer avancerade kan läsa ut hur långt personen kommit
i sin utveckling, tidigare liv etc. All sådan information finns i
auran. Man bör därför inte gå in och titta på en annan människas aura utan lov. Det vore ju som att leta i den personens
byrålådor utan att de vet om det. Eftersom sjukdomar brukar
börja med blockeringar i auran så kan också hälsotillstånd
och annat läsas i auran. Det
finns personer, som mot betalning ”läser” auran och
kommenterar mycket av
ovanstående. Informationen
fås då dels genom att se på
auran, men mycket kommer
också genom ”intuitionen”,
dvs genom andra förmågor.
En del djur tycks se auror.
Vissa tycks t o m titta mer
på dem än på den fysiska
kroppen eftersom de har
mer nytta av det. Genom
auran kan de bl a få information om vilket bytesdjur
de skall välja eftersom det
syns på auran när djuret är
svagt och sjukt. Det sägs ju
också att hundar märker när
någon är rädd. Kanske de
får information också genom
aurans utseende och inte
bara genom dofter, som föreslagits.
Vi har många olika auror.
De har olika frekvenser och
uppgifter och var och en ser
därför annorlunda ut. Med
övning så kan man bestämma sig för att bara se
på en aura i taget genom att
koncentrera sig på den. Utseendet varierar med olika färg
och form. De innersta chakraaurorna följer kroppens konturer medan de längre ut blir mer och mer äggformade.
I början av 1990-talet blev jag själv fanatiskt intresserad av
auran. Jag skulle bara lära mig se den. Det fanns inga böcker i
ämnet och ingen som jag kunde fråga. Det var tydligen ovan-
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LÄR DIG SE AURA
ligt att någon såg auran. Jag försökte ett helt år att lära mig
att se den. Mötte först i USA en person, som kunde bekräfta
att det jag lärt mig att se faktiskt var den efterlängtade auran.
Under det året så hann jag prova ut en hel del olika tekniker
att se auran. De var mer eller mindre bra. Försökte sen förenkla tekniken så att det skulle vara lätt för andra. På våra
kurser idag så ser därför så gott som alla den innersta auran
på ett par minuter! Det har också skrivits flera böcker i ämnet under senare år.
Tekniken är lätt. Ställ den du ska se auran på framför en
enfärgad bakgrund, gärna vit eller grå. Enfärgad är viktig, för
annars vet man inte vad som är vad. Du kan även titta på dig
själv i spegeln. Titta nu någon decimeter bredvid den andres
huvud. Låtsas att du tittar långt bort bakom personen. Då
kommer ögonen att bli ofokuserade. Det är egentligen hela
tekniken.
Helt plötsligt så kommer du att se som ett ljussken längs med
personens ena sida, ungefär som en gammal TV-skugga då
man ser dubbla personer på TVn. Nu brukar de flesta haja till
och försöker titta noggrannare, dvs. de vänder dit blicken och
fokuserar! Därmed så försvinner åsynen av auran omedelbart eftersom vi bara ser den när vi har ofokuserad blick. Du
har väl hört den relativt vanliga historien om osynliga väsen.
Någon får syn på en tomte, vätte eller något liknande i ögonvrån. De ser att den rör sig där. Så vänder de sig om för att
se närmare. Då försvinner den på en gång! Den kunde göra
sig osynlig! Nej, den försvann egentligen inte, men de tappade förmågan att se den eftersom de fokuserade blicken.
Genom att titta bredvid personen och rikta in ögonen på att se
långt bort så hjälper du till att hålla blicken ofokuserad. När vi
ser med auraseendet så ser vi alltså med sidoseendet. Därför
så ser de flesta auran lite suddig, så som vi alltid gör med
sidoseendet.
En aura följer alltid med kroppen på den som rör sig, även om
det kan ske en liten eftersläpning om t ex personen böjer sig
ner blixtsnabbt. Skulle aurabilden du ser vara kvar på samma
ställe så är det inte auran utan en optisk synvilla, som framträder då man stirrat med ögonen en stund. Så be den du tittar på
att röra sig lite så att du ser att auran följer med.
Det första du ser är troligtvis en aura som ser ut som en några
centimeter bred skugga. Den kan vara grå eller färgad, men
kan upplevas som knallgul eller mot en klarblå himmel så kan
den ses lysande blå. Det är vanligtvis den innersta auran du
ser då. Senare kan du se en aura som sträcker sig en 2-3 dm
utanför kroppen. Det brukar vara andra auran. För att se mer
och också få ett bra färgseende krävs ofta övning. De som
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övar varje dag under en månads tid brukar rapportera att de
lärt sig se mycket mer under den tiden. Färgerna brukar också
börja framträda.
Auror som ligger långt ut är svårare att se. Ofta använder
man då en kombination av auraseende och att se med det inre
seendet (tredje ögat i pannan).
Som slagrutegängare kan du utnyttja ett par tekniker, som vi
använder på våra kurser för att deltagarna ska se bättre. På
slagrutekurser brukar vi besöka ett gravfält. Det är ett bra
ställe att lära deltagarna att se auran. Vi ställer en person mitt
uppe på en gravhög. Personen får stå på en bit metall, t ex
nyckelknippan, eller som Ulla och John Hamilton lärde mig,
på en bit kopparplåt. Metallen öppnar upp energierna i gravkullen, så det bildas en spiral, som går upp. Den som står där
i spiralen får därmed en större aura, vilken då kan vara lättare
att se för deltagarna. De brukar också, var och en, med
pekarnas hjälp få söka den bästa platsen för dem att stå på
för att se auran. Det brukar bli en plats med positiv energi,
som ökar deras egen aura. Då ökar också förmågan. Många
kan då se aurans färger på en gång. De som vet hur man gör
kan också hjälpa till med att dra energier uppåt huvudet längs
central- och styrkärlsmeridianen. Dra dock inte för mycket
för det kan orsaka huvudvärk och yrsel.
Såg du inget? Ge inte upp. Vår erfarenhet är att så gott som
alla kan se auran. Det tar dock betydligt längre tid att lära sig
se de yttre aurorna samt i färg.
Du som inte såg något med denna instruktion. Sitt och titta en
stund till med ofokuserad blick. Oftast tar det en stund innan
man ser något. Förvänta dig inte heller att se en hel stor aura
i färg på en gång. I början blir det ofta bara en ”TV-skugga”,
som syns på ena sidan kroppen, men övning ger färdighet. Så
småningom kan du också lära dig att ställa om ögonen så att
auraseendet kommer ögonblickligen.
Prova också att i skymningen titta långt bort mot en skogshorisont bortanför en stor äng eller liknande. Titta en bit ovanför träden och ofokusera blicken. Helt plötsligt så kanske du
ser hur det flammar upp ovanför träden. Auran är då oerhört
ljus och kraftig och man kan se att den följer trädens konturer.
Du kan också prova att stå och gunga fram och tillbaka just
över kanten på ett sexkantfönster när du tittar på träden. Det
underlättar auraseendet ytterligare.
Auran spelar stor roll i våra liv. Det här är bara en bråkdel av
allt intressant som finns att utforska om den.
Lycka till med auraseendet!
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för frekvensbestämning
Jag upptäckte följande intressanta fenomen
när jag höll på med lite andra mätningar, och då jag tycker det
verkar vara ett mycket användbart fenomen som möjliggör
en hel del intressanta experiment så tänkte jag berätta om det
nu så ni andra kan prova, även fast det finns en hel del oklarheter om funktion och egenskaper ännu.
Ofta när man är ute och reser och hittar någon intressant
jordstrålning, så har man varken sin tongenerator eller sina
avstörnings-spolar med sig och även ifall man hade haft det
så är det inte säkert att man skulle haft tid för någon mer
ingående analys.
I andra fall kan det vara vädret som ställer till problem, eller
så är det en linje som rör på sig, eller bara är aktiv i ett kort
ögonblick.
I dessa fall hade det varit händigt om man hade kunnat ta ett
prov för att mäta på vid senare tillfälle.
Jag tänkte här beskriva ett sätt på hur man kan göra
detta.
 Ta en bit elkabel eller lackerad koppartråd, lämplig längd

är nånstans mellan 30 och 60 cm.
 Lägg eller håll tråden i en slinga runt den intressanta delen
av jordstrålningen, se fig 1, i detta fall den uppåtgående strålen i ett currykors. Det viktiga att hålla i minnet här är, att det
är den strålning som passerar igenom slingan som är den
som kommer att fångas, samt att slingan måste vara öppen.

fångas. Slingan är klar att tas ut ur jordstrålningen.

fig 2:
Slingan sluten, den är nu klar att tas ur
currykorset och användas.

Om man nu mäter runt slingan kommer man att hitta en avbildning av den jordstrålning man tog provet från. Var det ett
curry-kors så hittar man ett kors runt slingan, var det en ”ring”,
pelare eller annan figur så hittar man en liknande. Även jordstrålningens flödesriktning och aura-ökande eller minskade effekt bibehålls.
Om man frekvensmäter så finner man att man kan hitta samma
frekvenser i provet som i linjen man tog provet från, dock har
jag funnit vissa avvikelser. Det är troligen någon form av dopplereffekt. För om man rör trådslingan längs linjens strömningsriktning när den sluts får man en annan frekvens än om den
hålls stilla, ytterligare en annan frekvens erhålles om man rör
slingan mot strömningsriktningen. I så fall ger detta en möjlighet att mäta flödeshastigheten i linjen. Fig 4 visar en slinga
mer lämpad för sådana experiment.

fig 1:
Trådslingan öppen och placerad runt den
centrala uppåtgående strålen i ett currykors.

 Låt tråden vila i denna position några sekunder (inte kritiskt hur länge). Undvik att stå i själva jordstrålningen för att
störa den så lite som möjligt. Tvinna ihop trådens ändar utan
att flytta den (fig2). Det är nu som strålningens egenskaper

S L A G R U T A N

Det är alltså viktigt att hålla slingan stilla när man sluter den
om man vill ha god noggrannhet på frekvensen.
Det går givetvis också att lägga in en redan sluten slinga i
linjen men då måste man vänta något/några dygn innan linjen
”fastnar”, men frekvensen blir noggrann. Vad det blir för flödesriktning för pulserande linjer i detta fall överlåtes som en övning åt läsaren.
En annan sak som händer med frekvenserna i provet är att
det med tiden uppstår övertoner. Dvs. om man vill mäta frekvenser i en linje måste man veta ungefär var de ligger i original-linjen, annars kan man luras av en överton. Vilka övertoner som skapas beror på linje och typ av tråd. Om någon
hittar ett material eller sätt där dessa övertoner inte bildas så
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vore det mycket intressant att veta. Om inte annat så kan
man fundera över om dessa övertoner är något som ligger
latent i linjen men inte visar sig normalt eller om de skapas av
slingan.
För en fritt liggande trådslinga av elkabel enligt fig 1, 2 kan
man räkna med att strålningen håller 1/2 till 1 dygn. Använder man lackerad koppartråd håller den i 3 till 6 dygn. Detta
gäller grundtonen, övertonerna verkar finnas kvar betydligt
längre.
Om man använder lackerad koppartråd behöver man inte
skala av isolationen, det räcker med att bara tvinna ihop ändarna. Jag har provat med att avisolera tråden och löda ihop
ändarna, men det resulterade i en halvering av tiden som strålningen hölls igång.
Om man öppnar slingan dör strålningen ut på några minuter.
Detta är en indikation på att någon sorts ”ström” flyter i slingan,
och att denna ström inte är elektrisk, eftersom en elektrisk
ström inte skulle kunna passera genom isolationen.

fig3:
En händigare slinga av lackerad koppartråd.
Om man väljer tråddiameter mellan 0.5 och
0.7 mm är slingan tillräckligt styv för att
kunna hållas med handen i ena ändan och
samtidigt tillräckligt mjuk för att enkelt
kunna tvinnas ihop.

OBS att strålningen kan ”fastna” i kringliggande objekt, så
för att testa om det finns något kvar i själva slingan är det
bästa att flytta den till ett nytt ställe innan man mäter.
Om man vill spara ett flertal slingor utan att deras innehåll
blandas för mycket måste de isoleras från varandra.
Eftersom lackisolationen på koppartråden uppenbarligen inte
isolerar för den ström som går i slingan, skulle jag rekommendera att man viker ett papper runt slingan som man sen
kan slå in i tex aluminiumfolie eller tejpa på en plåt.
Jag har haft några på sådant sätt isolerade slingor tejpade på
plåten på ett torkskåp hemma, och de har fortfarande en hel
del kraft kvar även efter en månad, dock har de börjat bli
väldigt högfrekventa pga alla övertoner som skapats.
Den tråd jag hittat som håller bäst är lackerad koppartråd
och kan bla köpas på Elfa (www.elfa.se) artikelnummer
55-175-37 är för 0.5 mm diameter.
Längden verkar inte spela någon större roll såvida den inte
råkar störa av strålningen man ska ta prov på. Det kan då bli
lite svårt att mäta. Diametern spelar inte heller någon roll för
det mesta, men en gång har jag råkat ut för att trådens diameter störde strålningen mycket. Så vill man gardera sig ska man
alltid mäta på sitt prov direkt efter man tagit det för att se om
det verkar vettigt, samt ha minst två olika tråddiametrar tillgängliga.

fig4:
En slinga som kan fästas på t.ex. en pinne för
att nå annars svåråtkomliga ställen. Slingan
slutes genom att dra i snöret. Snöret skall
vara naturfiber, t.ex. bomull, inte plast eller
andra konstfibrer.
Kontakten är en banan-kontakt hona, som är
genomborrad så att man med snöret kan dra in
den avisolerade U-böjda delen av tråden, och
på så sätt sluta slingan.

Thord Nilsson
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HOLM

Gerhard Holm
Holm ingår på steg 54 i Arne Groths frekvens-och våglängdstrappa för olika typer av jordstrålningar, där t.ex. Curry,
Hartmann, vattenåder och jordström ligger på stegen 66, 62,
58 och 50, respektive. Dess puls- och slagfrekvenser är 68,0
och 136,0 Hertz, respektive och den avstörs av 40,8 cm koppartråd. Jag visste först inte vad jag skulle kalla den, men Bo

Ca. 5 m

Linjetjocklek i alla linjer ca. 70 cm

numrerade. Strax innan vårt samtal hade jag gått omkring
hemma och varit undrande inför och irriterad över alla skadliga jordstrålningar, fanns det inte någon som var välgörande
eller åtminstone neutral? Jovisst! Slagruta, vinkelpekare och
fingertest visade att det fanns en som var välgörande och en
som var neutral. Jag bestämde puls- och slagfrekvenserna
för den välgörande (68,0 och
136,0 Hertz, respektive) och
för den neutrala (1 och 2
Hertz, respektive men de
värdena var osäkra). Den
välgörande jordstrålningens
frekvenser visade sig
stämma med de frekvenser
som det tomma steget i
Arnes trappa borde ha, vilket han verifierade. Han kallade den Holm och rubricerade den som ”ej skadlig”
snarare än välgörande. Jag
har inga bevis för min åsikt
att Holm är välgörande men
jag har ofta vid bostadsundersökningar funnit att
vissa av de boende valt sina
favoritplatser just i en Holmlinje eller ett Holmkors (se
nedan) inom ramen för de
begränsningar som möblering och rumsarkitektur ställt
upp. När stegen i trappan
slutligen numrerades hamnade Holm på nr. 54 och den
neutrala på nr. 2 (puls- och
slagfrekvenserna blev då 0,6
och 1,2, respektive).

Israelsson myntade namnet ”Holmström” under en av våra
återkommande hjärnstormar, vilket jag accepterade. Analogt
med namnen Curry och Hartmann benämns den nu Holm.

Jag kartlade Holm hemma
och fann att den bestod av
raka vertikala linjer, c. 70 cm
breda som korsade varandra
rätvinkligt och som löpte
norr-söder och väster-öster
som Hartmann. Avståndet
mellan mittpunkterna på närliggande parallella linjer var c. 5
meter. Inuti en 5x5-metersruta minskade intensiteten kraftigt
från kanterna och in mot mitten där den var nästan noll.

Under ett tidigt skede av Arne Groths arbete med sin trappa
meddelade han mig att han saknade en jordstrålning mellan
vattenåder och jordström. De olika stegen var då ännu inte

Vidare frågade jag generellt om Holm regelbundet eller oregelbundet bytte riktning. Svaret blev: ja, regelbundet. När jag
frågade efter horisontella byten blev svaret ”nja” (slagrutan

Ca. 5 m
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gick lite upp och ner). Vertikala byten?: nja.
Enbart horisontella?: nej. Enbart vertikala?: nej. Både horisontella och vertikala?: ja. En analys visade att i en nordsydlig linje var riktningen uppåt i den västliga hälften av linjen
och nedåt i den östliga och i en väst-östlig linje var riktningen
i den nordliga hälften uppåt och i den sydliga nedåt samtidigt
som den horisontella riktningen var sydlig i en nord-sydlig linje
och västlig i en väst-östlig linje. Efter c.1½ min. vände samtliga riktningar 180°. Genom att hålla slagrutan vertikalt kunde
jag på ett säkert sätt indikera den horisontella förändringen.
Uppenbarligen vänder uppåtgående Holmstrålning 180° och
övergår i nedåtgående på hög höjd och nedåtgående vänder
180° och övergår i uppåtgående under markytan. Själva vändningen sker inte blixtsnabbt utan genomförs under c. 5 sekunder. Den vertikala hastigheten var likamed ljusets och den
horisontella var c.55 m/sek. Enligt slagrutan visar alla regelbundna och ”rutbildande” jordstrålningar och även de bakomliggande regelbundna och rutbildande strukturerna i de oregelbundna jordstrålningarna upp samma mönster (se Tabell
1). Resultatet, som delvis tycks anknyta till Bo Israelssons
beskrivning av Currystrålningen, är ännu inte verifierat av
honom.
Tabell 1. Riktningar och riktningsförändringar i den vertikala
Holmstrålningen. Efter c. 1½ min. vänder samtliga riktningar
180°.
Vertikal linje

Nordlig-sydlig, västlig del
östlig del
Västlig-östlig, nordlig del
sydlig del

Vertikal
riktning
Uppåt
Nedåt
Uppåt
Nedåt

Horisontell
riktning
Sydlig
Sydlig
Västlig
Västlig

Hur högt går Holm vertikalt? Jag vet ännu inte, men jag har
indikerat Curry och Hartmann i ett flygplan på 10 000 meters
höjd och Holm finns förmodligen också där uppe. Vissa svårigheter förelåg under indikeringen, jag ville inte sitta med
slagruta och vinkelpinnar (här bättre än fingertest) bland
passagerna med risk att bli avslängd med eller utan fallskärm.
Toaletten var enda alternativet. Jag noterade höjd, hastighet
och riktning och koncentrerade mig på indikation var femte
sekund. Jag hann med Curry och Hartmann innan trampet
utanför och rycken i handtaget tvingade ut mig. Folke Günther
har gjort en liknande erfarenhet på 13 000 meters höjd.
Samtidigt som jag kartlade Holm undersökte jag om Curry,
Hartmann, vattenåder, Holm och jordström även fanns horisontellt. När jag koncentrerade mig på en jordstrålning i taget
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fann jag att var och en bildade återkommande c. 20 cm. tjocka
horisontella skikt. Avståndet mellan mittpunkterna i på varandra följande skikt var för varje jordstrålning c. 45 cm. Jag
frågade också om alla jordstrålningar visar upp samma mönster och svaret blev ja.
När jag hemma i vardagsrummet på bottenvåningen följde ett
Curryskikt som låg i midjehöjd (c. 100 cm. ovanför golvet)
och gick ut i hallen och nedför yttertrappan fick jag höja slagrutan för varje steg. Samma sak hände med Hartmann-, vattenåder- och jordströmskikten. Nere på marken följde jag de
fyra skikten fram till en jordvall och alla fyra lyfte sig märkbart när de gick in i vallen. Det horisontella Holmskiktet jag
undersökte betedde sig däremot helt annorlunda. Det fanns i
brösthöjd i vardagsrummet och hallen och tycktes ”flyta” nedför yttertrappan så att jag inte behövde höja slagrutan. Det
var ett märkligt beteende så jag gick upp igen och gjorde om
proceduren noggrant. Det visade sig då att c. 8 % av intensiteten i Holmskiktet i brösthöjd tycktes ”flyta” nedåt c. 45 cm.
till skiktet under medan c. 8 % tycktes ”flyta” uppåt c. 45 cm.
till skiktet ovanför och c. 92 % gick rakt in i trappan. Varifrån
kom då de extra 8 procenten? För att kunna reda ut den här
situationen startade jag en ny undersökning på marknivån.
När jag stod på marken följde jag ett höftnivåskikt fram till
trappan och fann att c. 8 % tycktes ”flyta” uppåt utefter trappstegen till det ovanliggande skiktet medan c. 92 % gick rakt in
i trappan. Det ovanliggande skiktet tog emot de 8 procenten
från höftnivåskiktet och skickade självt upp c. 8 % till skiktet
ovanför sig medan c. 92 % gick rakt in i trappan. Någonstans
under vårt hus saknar förmodligen ett Holmskikt c. 8 % av
sin intensitet medan ett skikt högt uppe kanske har fått c. 8 %
högre intensitet. Vid en närmare analys kunde jag inte upptäcka någon rörelse i skikten och mitt tidigare intryck av både
uppåt- och nedåtgående delskikt var således felaktigt. Ändå
måste uppenbarligen någon form av intensitetsförflyttning inträffa. Samtliga Holmskikt som jag kunde undersöka betedde
sig på samma sätt, även de som ”träffade” husväggen vid
trappan och andra väggar. Förmodligen induceras detta när
skikten möter vertikala solida strukturer som hus, murar, berg
etc. En möjlighet att undersöka intensitetsförflyttningen är att
introducera ett någorlunda stort solitt objekt i ett Holmskikt
och samtidigt mäta. Varför de fyra andra undersökta horisontella jordstrålningarna endast reagerade på jordvallen är svårt
att säga men en noggrannare mätning kanske kan ge ett svar
De resultat jag har fått om jordstrålningen Holm är inte verifierade och jag välkomnar eventuella analyser och kommentarer från läsarna.
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HÖSTMÖTE
Lysekil
ur en arrangörs synvinkel
60 mm på två dagar kan bli för mycket även för rutgängare.
Det var så mycket det regnade över Lysestrand när vi hade
vår höstträff. Naturligtvis bad vi alla en bön första kvällen att
det skulle bli vackert väder nästa dag; men icke. Det regnade
lika hårt. Allt flöt. Inte heller bönerna nästa dag hjälpte. Och
förklaringen fick vi.

hittar jag säkringen dold i ett skåp i ett uthus. Problemet kirrat.
En deltagare har fel på låset i en dörr så den inte går att
öppna inifrån. Då snor jag ett lås på ett annat ställe och byter.
Problemet kirrat. Karl-Erik behöver hjälp med markeringarna i gräsmatten. På med regnställ och sydväst så gör vi färdigt det.

Fredag eftermiddag. En summering i tanken. Allt klart? Förberedelser? Kallelser? Vägbeskrivning? Deltagarlistor? Förläggning? Pengar? Program? Mat? Personal? Samlingslokaler? Avtal? Hjälpmedel? Rekognoseringar? Utdelningsmaterial? Föreläsarna? Parkeringar? Vad kan gå
snett? Konstaterande att inget kan gå snett!! Det kan
det naturligtvis inte göra när vi påbörjat planeringen
flera månader tidigare och gjort arbetet själva, Svante,
Alva, Ulla och jag.

Karl-Erik talar LEY-linjer en timma *OK men inte det jag är
mest intresserad av. Svårgripbart* och så skall vi ut och indikera chakrafälten i LEY-linjen. Ösregn. Prata mera. Ösregn.
Nåja. Vi sparar fältarbetet tills det slutar regna.

Då kör vi igång som vanligt med nybörjarkursen efter att deltagarna börjat komma Under tiden sköter
Alva reception och allt vad därtill hör. Det regnade
bara lite. Svante startade verksamheten över ett
kulverterat dike så alla hittade vatten ganska snabbt.
Kursen genomfördes. Alla var nöjda. Det började
regna mer. De nya energierna skulle vi ju känna på
utomhus under kvällen och sedan skulle Linda Olsson tala om dem. Det blev bara prat men intressant
sådant eftersom skyfallet inte var inbjudande för utomhusvistelse.
Gillar man läget så gör man om programmet. Då fick
det väl regna resten av dagen. Linda Olsson och Ingegerd Ekbrand presenterade de nya energierna som
är under öppning. *intressant och viktigt men lite
svårt med begrepp och vokabulär*(deltagarnas
kommentarer ur utvärderingen inom * *).
Kl. 4. Jag vaknar av det våldsamma dånet av regn på husvagnen. Jag ligger sömnlös några minuter och konstaterar att
något fältarbete lär det inte bli, vi gör om hela programmet!
Så somnar jag med det goda samvetets goda sömn till 6.30.
Dags att starta. Kocken anländer. Programändringar. Koll
av väder. Kökspersonalen, 3 personer skramlar i köket. Ljusen börjar tändas i förläggningen. Allt verkar i sin ordning.
Karl-Erik blir synlig. Kan han tänka sig programändring? Javisst. Han är inte klar med sina markeringar på gräsmattan
men det ordnar sig säkert. Det regnar ute. En deltagare har
inte ström i sin sovsal. Var finns säkringarna. Centralen källaren verkar vara OK. Tillsyningsmannen vet inget men jag
få låna huvudnyckeln så jag kan leta själv. Efter någon timma
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Vi går upp till andra huset och känner på energierna i Lindas
tavlor, talar mera nya energier. Kl 12. Middag. De andra äter.
Jag gräver diken. Kl. 13. Anar vi inte en ljusning vid horisonten? Nu känner vi på LEY-linjen. Vi blir bara lite blöta.
Eftersom Martin Carelius skall tala inomhus nu så får det
regna. Promenaden mellan byggnaderna för mat och föredrag klarar vi under paraplyer. OH-projektorn fungerar inte
och den är Martin beroende av. Finns det ström i vägguttaget? Naturligtvis för det fanns det ju på förmiddagen. Men
inte nu. Förlängningssladd. Annat uttag. Ström finns för det
provar vi med kaffebryggaren men apparaten fungerar inte.
Reservlampa, vad är det? Efter lite lirkande (glappkontakt)
fungerar det och Martin kan börja i tid. *Hade kunnat lyssna
och tala ihop mycket längre*, *mycket intressant*, *intressant men svårt att ta till mig*.
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HÖSTMÖTE
ur en arrangörs synvinkel
Fysiskt trött men känslomässigt uppiggad något enorm sitter
jag på sena söndagskvällen och låter kroppen vila och tankarna ila.
Det är mycket arbete att anordna och genomföra ett möte
med 30-40 människor men när vi bläddrar i utvärderingen
och ser alla goda betyg och alla berömmande kommentarer
så är det värt slitet.
Vi kunde avslutat höstmötet med det meddelande som Svante
fick av sin ”kanal” vid 4 tiden på lördag morgon:

Kvällens trumresa blir inte vid strandkanten för där är för
blåsigt men lite längre upp på stranden finns det perfekta stället.
Svante kollar och förbereder elden, sittdynor, marschaller,
parkering och allt som kan höra till.
Kl 15. Regnar. Kl 18. Regnar. Kl 19. Regnar inte. Kl 19.15.
regnar. Trumresan blir i kyrksalen. Ute regnar det. Inne har
vi det mysigt. Vi reser alla var och en på sitt sätt när vi kommit ur tunneln. Ulla, som tagit ledigt från disken, reser med.
Hon möter en häst, en mycket vacker häst med en vagn efter
men blir full i skratt åt vagnslasten. Vagnen är lastad med
nydiskat i sina diskbackar. Vid 22-tiden är kvällsfikat dukat.
Social samvaro parvis, gruppvis eller bordsvis. Samtalsämnet:
allt mellan de yttersta galaxerna till jordens medelpunkt. Själv
hamnar jag hos Martin och Anette och den stunden var för
mig värd allt arbete med höstträffen. 00.30 orkar inte jag
längre. Natti, natti. Framåt 4-tiden vaknar jag av skyfallet på
husvagnen men blir inte nämnvärt bekymrad. Vi har förberett och kopierat upp reservprogram för fältarbetet för fältarbete det blir det ju inget. Kl 6.30 blir vi tvungna att skrota
reservprogrammet för solen skiner från en nästan molnfri himmel och då gäller fältarbete.

”Var inte bekymrad över det ni kallar dåligt väder. Vi
här uppe hörsammade inte era böner om uppehåll. Tvärt
om. Under gårdagen arbetade ni med höga energier.
Ljusa. Lätta. På de platser dit ni hade tänkt er i dag
finns det mycket gamla och tunga energier. Det hade
inte varit bra för era fysiska kroppar att växla mellan
dessa gamla tunga och de nya lätta energierna. Tröttande. Upplev och minns dessa dagar som upplyftande
och för er energihöjande. Se ljuset som finns i framtiden. Sträva dit med kärleksfulla tankar. Ni får hur
mycket hjälp som helst om ni ber om det. Vi finns närmare än de flesta av er tror.
Din beskyddare
Zirome.”

Två grupper åker i väg på sedvanligt fältarbete. *felet är att
klockan går för fort*, *söndagsturen var jättefin*. Ena
gruppen till hällristningarna i Brastad och den andra till hällekistan på Nöteberg. Åter efter middagen. Genomgång och
utvärdering av förmiddagens fältarbete, tack och adjö.
Nu börjar arbete med att ta hand om, städa, återställa och
lämna anläggningen. Det känns lite segt och en aning svårmodigt. Alla de trevliga och positiva människor som under 2
dygn format en grupp och som givit så mycket av sig själva,
förmedlat så mycket av sina kunskaper till andra utan tanke
på att få något tillbaka, som tillfört så mycket positiva och
kärleksfulla energier har upplösts och rest var och en till sitt.
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Text och foto
Agne Olausson
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PROTOKOLL fört vid SSF´s ÅRSMÖTE i Tällberg
den 22 maj 2004
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Svensson som hälsade alla
välkomna till årsmötet.
2. Val av mötesordförande
Mötet valde Lars-Erik Larsson.
3. Val av mötessekreterare
Mötet valde Owe Sandström.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet
Mötet valde Maud Strömbergsson och Svante Lindström.
5. Upprättande av röstlängd
Ordföranden frågade om det fanns några icke-medlemmar närvarande, men ingen gav sig tillkänna. Beslöts att röstlängd upprättas vid behov.
6. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
Mötet godkände styrelsens kallelse.
7. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med följande justeringar:
Pkt 23. Information om höstmöten utgår.
Pkt 19. Val av suppleant till Egons fonds förvaltare. Punkten flyttas till pkt 22 och omformuleras till ”Val av tre förvaltare av Egons
Fond varav en sammankallande samt en suppleant.”
8. Verksamhetsberättelse
Förbundets ordförande Eva Svensson redogjorde för verksamhetsberättelsen som även skickats ut med kallelsen. Vid 2003 års
slut hade förbundet 721 medlemmar (734 år 2002).
9. Ekonomisk redogörelse för år 2003
Förbundets kassör Kerstin Brantryd redogjorde för de förändringar som vidtagits och redovisade det ekonomiska utfallet. 2002
års förlust har vänts till vinst år 2003. Huvudorsaker är besparingar och överskott från höstens möten.
10. Revisionsberättelse
Alf Libom läste upp berättelsen som godkändes.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
uppkommet över- eller underskott
Resultat- och balansräkningen redovisades och fastställdes
Årets vinst 81 394 kr lägges till eget kapital.
12. Redogörelse för Egons fond
Kassören redogjorde för uttaget under år 2003 som uppgick till 3
262 kr och som användes som delfinansiering av förbundsordförandens deltagande i det internationella slagrutemötet i England
hösten 2003.
Fondens behållning per 2003-12-31 uppgick till 23 259 kr.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
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14. Val av styrelse
A Till ordförande för en tid av ett år valdes Eva Svensson.
B Till kassör för en tid av två år valdes Kerstin Brantryd.
Till ledamöter för en tid av två år valdes Anita Elmerfeldt och
Mattias Nyrell.
C Till suppleant för en tid av ett år valdes Bo Westling.
Ledamöterna Rolf Heinemann, Owe Sandström och Rolf Kjellström har ett år kvar på respektive mandatperiod.
Då valberedningen inte lyckats finna en kandidat till den andra
suppleantposten, fick styrelsen i uppdrag att arbeta vidare för att
försöka få fram en lämplig person.
15. Val av revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer för en tid av ett år valdes Alf Libom och Siv Andersson samt som suppleant för en tid av ett år valdes Roland Pettersson.
16. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en är sammankallande
Till valberedningen valdes Benny Karlsson (sammankallande),
Britt-Marie Lundgren och Conny Skoog.
17. Val av redaktör för tidningen och ansvarig utgivare
Till redaktör valdes Rolf Heinemann och till ansvarig utgivare
valdes Eva Svensson.
18. Val av redaktör för hemsidan och ansvarig utgivare
Till redaktör valdes Mattias Nyrell och till ansvarig utgivare valdes Eva Svensson.
19. Styrelsens förslag till reviderad budget för år 2004
Eva Svensson redogjorde för de prioriteringar som styrelsen anser bör göras. Marknadsföring av förbundet för att om möjligt
öka medlemsantalet och få yngre medlemmar. Förbättra tidning
och hemsida. Årsmötet godkände styrelsens förslag till reviderad
budget.
20. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för år 2005
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2005. Vidare
beslöt årsmötet, att vad gäller medlemstidningen, utlandsboende
medlemmar får betala fördyringen i de fall deras portoavgifter
överstiger svenskt inrikesporto. Övriga avgifter behålls oförändrade.
21. Årets motioner samt förslag från styrelsen
A Hur får vi yngre medlemmar?
Ulla Liboms motion diskuterades och mötet beslöt, enligt styrelsens förslag, att anta förslagen i motionens första del. Däremot
ansåg mötet att barn- och hundpassning var den enskildes ansvar.
B Nomenklatur för slagrutefenomen
Per-Olov Lundqvists motion antogs inte med motivering att problemet är alltför komplext och resurskrävande. Motionären förklarade sig nöjd med att ha fått sin motion besvarad och att visst
arbete pågår, som förhoppningsvis skall leda till att vi i framtiden
” talar samma språk” vad gäller dessa fenomen.
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Styrelsens förslag till stadgeändringar

Venuspassagen den
8 juni 2004

§ 4 Medlemsavgift
§ 9 Styrelsemöten
§ 10 Förvaltning och årsredovisning
§ 11 Revisorer
§ 18 Medlemstidskrift
Samtliga förslag antogs av årsmötet som även godkände att styrelsen redan nu arbetar efter innehållet i förslagen trots att de inte
formellt trätt i kraft. Ändringsförslagen skall tas till årsmötet 2005
enligt förbundets stadgar § 21.
Ändring av stadgarna för Egons fond
Kerstin Brantryd redogjorde för de förändringar som förvaltarna i
samarbete med förbundsstyrelsen arbetat fram. Årsmötet antog
samtliga förslag.
Styrelsens förslag om att utse hedersmedlem
Till ny hedersmedlem föreslogs Egon Pettersson, vilket antogs
med acklamation av årsmötet.
Egon har på en mängd olika sätt gagnat förbundets syfte att
sprida kunskap om slagrutekonsten. Han sprider dessutom stor
glädje omkring sig med sin värme och humor.
22. Val av tre förvaltare av Egons Fond varav en sammankallande
samt en suppleant
Till förvaltare valdes Karl-Erik Johansson (sammankallande),
Irene Djärv och Kerstin Brantryd. Till suppleant valdes Lars
Karlsson.
23. Information om årsmötet 2005
Följande planeras:
Möte i Skara - Falköpingstrakten vid Kristi Himmelfärdshelgen
som nästa år infaller redan första veckan i maj.
24. Övrigt
Svante Lindström framförde förslaget att information om övriga
möten skulle ske i tidningen Slagrutan och att man där skulle
kunna klippa ut en talong för att sända in sin anmälan.
Thore Rosén framförde årsmötesdeltagarnas tack till styrelsen för
nedlagt arbete.
Eva Svensson tackade av Gun-Britt Nilsson som lämnar sin
suppleantpost.
Mötets ordförande Lars-Erik Larsson tackades för sin goda insats
av Eva Svensson.
Mötet avslutades.

Vid protokollet
Owe Sandström
Justeras:
Maud Strömbergsson
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I SLAGRUTAN nr 31 redogjorde jag för iakttagelser rörande
Curry- och Hartmannlinjernas frånvaro vid 4 st mån- och
solförmörkelser.
Här följer iakttagelser i samma ämne vid Venuspassagen.
Testet påbörjades kl. 07.00 och upprepades var 5:te minut
som vid tidigare liknande tester och avslutades kl. 14.00.
Passagen påbörjades enl. tidningsuppgift kl.07.19 och avslutades kl. 13.21.
Från start till prov kl. 07.45 fanns både Curry- och
Hartmannlinjerna – i fortsättningen linjerna – men vid prov
kl. 07.50 var de frånvarande och så förblev det prov efter
prov.
Enligt mina iakttagelser av detta fenomen brukar tiden mellan passagens början och linjernas försvinnande vara lika med
det omvända vid linjernas återkomst och passagens slut. Med
lite matematik skulle då återkomsten kunna väntas bli ca. kl.
12.54. Efter kl.12.50 höll jag mina pekare oavbrutet över linjen. Kl. 12.56 kom linjerna tillbaka och de förblev närvarande
testtiden ut.
Linjernas frånvarande var vid detta tillfälle minst 5 timmar
och 9 minuter.
Här följer iakttagelser från tre andra passager:
Den 9 nov. 2003 - månförmörkelse: linjerna frånvarande minst
10 timmar.
Den 4 maj 2004 - månförmörkelse: linjerna frånvarande minst
4 timmar och 24 minuter.
Den 7 maj 2003 – blev jag uppringd av en forskarvän i Stockholm. Han undrade då om jag hade några linjer . Efter snabb
test kunde jag rapportera till min vän att linjerna var borta.
Han gav då som tänkbar förklaring till frånvaron av linjerna
att planeten Merkurius just då passerade mellan jorden och
solen.
Jag fortsatte testet som tidigare och kunde konstatera att linjernas frånvaro var vid detta tillfälle minst 2 timmar. Jag hoppas att många har gjort samma iakttagelser och fört protokoll
på sina tester.
Dessa handlingar kan ligga till grund för kommande vetenskaplig utredning och kanske vara del av lösningen på fenomenet jordstrålning.
Mina iakttagelser står som jag tidigare sagt till vars och ens
förfogande.

Lars-Erik Larsson, ordförande

Svante Lindström

Vevelstad den 25 juni 2004-09-17
Thord Neumüller
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VÅGA PRÖVA YOGA
En intresserad grupp följde Salka Börjeson Eynons övningar
i Hahta yoga. Salka hade en ödmjuk framtoning och visade
hur stel hon varit i kroppen när hon började för 1,5 år sedan.
Numera är hon mjuk och vig och uppmuntrade oss på alla
sätt att gå vidare.
Yoga är inte fysisk aktivitet, enligt Salka. Den fysiska delen
är endast en del av yogan. Målet är att nå en slutlig förening
med det universella.
När man praktiserar Hahta yoga andas man in och ut endast
genom näsan. Man kan se andningen som vägen mellan det
yttre och det inre. Man badar varje cell i kroppen i syre. Genom rörelserna öppnar man kroppens olika kanaler och möjliggör för kroppen att fungera som den ska. De olika rörelserna masserar och påverkar kroppens inre organ till att vitaliseras och stärkas. Alla kan utöva yoga - det är aldrig för sent
eller för tidigt att börja.
Salka brukar avsluta en yoga övning med meditation.
Tack för ett berikande inslag under årsmötet.
Ulla Libom

NA (Nerikes Allehanda) skriver i sin utgåva av den
13.9.2004 följande:

LAGLIG HEALING
JOHANNESBURG.
Sydafrikas parlament antog nyligen en lag som erkänner
traditionella helbrägdagörare, healers, som vårdpersonal.
Tanken är att lagen ska ge högre status till de gamla afrikanska metoderna som upp emot 70 procent av sydafrikanerna använder sig av.
”Den här typen av vård har förödmjukats under kolonialiseringsåren i Afrika, men traditionell medicin har hållit
familjer på benen under århundraden på den här kontinenten”, sade hälsominister Manto Tshaba lala-Msimang.
Lagen antogs nästan enhälligt med bara ett undantag för
en medlem av det lilla Afrikanska kristdemokratiska partiet. Det finns omkring 2oo ooo traditionella helbrägdagörare i Sydafrika som använder ritualer i kombination med
örtläkemedel för att behandla det som plågar kropp eller
själ. (TT-AFP)
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Här kommer några minnesanteckningar från oss
”gängare” i Sundsvallstrakten. Vi - ett 20-tal genuint intresserade samlades för att delta i en som det visade
sig, mycket givande och intressant kurs kring
enhandsrutan och dess användning inom olika områden, ledd av Rolf Heinemann. Denna fortsättningskurs
gav oss många nya ingivelser och en ökad förståelse
för de möjligheter som finns när man använder rätt teknik.
Några av de områden som togs upp var bl a frekvenser, störzoner, bovisskalan, chakrabalansering och inte
minst, de energifält som återfinns i solkors och treuddar
(en stenlagd triangel som återfinns sparsamt i naturen!).
Här på Ålsta Folkhögskola i Fränsta, ca. 5 mil väster
om Sundsvall, sken solen i ett höstvackert och naturskönt landskap.
Vi hade fått en väl tilltagen lokal till vårt förfogande, där
teorier och ”powerpointvisningar” varvades med praktiska övningar utomhus. Till vår förundran fann vi ett
Malteserkors, som märktes ut med plastband så att vi
alla skulle kunna känna av linjefälten med vår (för de
flesta!) ”nya” -enhandsruta. Efter en del träning gick det
båda smidigt och lätt att indikera med detta verktyg. När
den här lärorika dagen övergick till kväll kände vi oss
både omtumlade och tagna av allt vi fått lära, så att varva
ner med ”eftersnack” blev inte bara nödvändigt utan
också helmysigt.
Söndagen kom åter med strålande väder och en allert
Rolf, som överträffade sig själv i kunnighet. Vi trodde
inte att vi skulle kunna låta oss imponeras så mycker
mer, men bedrog oss. Enligt Rolf så är ju hela vår kropp
det verkliga verktyget, så detta måste vi testa. Att lokalisera negativa zoner eller punkter med hjälp av ”Bovisskalan”, och även hur vi därefter skulle kunna avstöra
eller mildra dessas negativa effekter, med lagda stenar
eller anpassade koppartrådar - blev till ett riktigt äventyr.
Det som man alltid kan konstatera vid tillfällen som dessa
är; vad lite man vet!
Ett stort tack till Rolf för denna välgjorda och genomtänkta fortsättningskurs i slagruta. Att få ledning av en
så kunnig person, och guidning genom ett digert och
intressant program, lämnar oss deltagare omtumlade,
men ”nytända” för att fortsätta med indikationer på egen
hand.
Vi är än en gång, tacksamma för detta initiativ och hoppas att många fler ska kunna få möjlighet att deltaga
och ta in dessa fantastiska kunskaper.
Deltagarna i kursen, genom
Jill Granholm Kankainen

Sid 18

Nr. 35

2004-3

SLAGRUTEKRYSSET

Rätta (?) lösningarna skickas till tidningens red. före
den 1 nov 2004, varefter en lottdragning genomföres.
De tre första rätta lösningarna belönas med var sin
SSF- t-shirt.
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Krysset har insänts av Gösta Öhlund, en av våra
nordligast boende medlemmar.
Bilden visar 4 st skepp irad och har tagits på Gotland,
de gråa rutorna i krysset gäller för bilden
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Några glimtar från årsmötet

Birgitta Klemo som här talar om vår hälsa
och vad vi kan göra för att förbättra den.

Här fick vi lära oss hur man kan gå tillväga för att
lära ut hanteringen av slagruta eller pekare..
”En underlig känsla när slagrutan eller pekarna rör
sig utan att jag gör något” - en av många kommentarerna vi fick höra.

HUR CURRYLINJER KAN ”BÄRA SIG ÅT”

Currylinjer steg 66
Bergspricka steg 76
Bergspricka steg 87
Bergspricka steg 97
alla ”steg” enl.Arne Groth´s tabell

Denna redovisning av currylinjernas
läge påbörjades under årsmötet på en
av gårdarna och har vid ett senare
besök slutförts av Åke Pihlgren.
Först nu får vi därmed en överblick
över området vi undersökte då.
Här syns tydligt hur Currylinjernas
riktning påverkas av bergsprickor och
att dessa inte alls alltid ligger 45 grader avvikande från NS och OV.
Ännu värre är det när man kollar avståndet mellan de negativa linjerna.
Lika tydligt framgår att dessa återgår
till sitt ”normalläge” utanför det störda
området.
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