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Omslagsbilden visar två medlemmar ur slagrutegruppen
Glava-Arvika på gravröset i Sölje. Det är Krister och troligtvis
Bengt som flitigt diskuterar vilka energier man har hittat.

Det gladde mig att vi under tiden har kunnat genomföra två
kurser med temat ”Healing med hjälp av slagruta”.
Glädjande därför, att det var några flitiga slagrutemedlemmar
på Gotland som tyckte att det var på tiden att SSF höll en kurs
på hemmaplan -  det är alltid bättre att enbart en person be-
höver resa . Det brukar ju ta minst 4 dagar att åka till fastlan-
det med alla kostnader det innebär.

Det visade sig att Gotlänningarna fortfarande kan ordna en
sådan sammankomst på ett enkelt sätt. Tänk bara att kunna
hyra en hembygdsgård för endast 100:- per dag!!
Ett hjärtligt tack till alla som hjälpte till.

Styrelsens förhoppning är naturligtvis att det blir flera grup-
per som kan anamma den goda idén.

Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Detta är 2008 års sista Slagrutan. Det innebär
inte att 2009 snart börjar. 2009 har redan

börjat. Vi, styrelsen, har sedan länge börjat planera nästa års
verksamheter och möten. Vi måste vara i god tid. Konventet blir ju
i Dalarna någonstans 21—24 maj. Regina och Ulrika tar tacksamt
emot förslag från Dig.  Vi har också så smått börjat med konvent
2010.
Utbildningsprogrammet  som styrelsen tog fram förra året var
inte vad medlemmarna ville ha. Kurserna fick en eller ingen an-
mälan och ställdes då naturligtvis in. Två kurser genomförs.
Nybörjarekursen på det vackra  Källviken och i november Healing
med hjälp av slagruta på Flämslätt. Nu finns inget program för
utbildningar/kurser för 2009 o.f. men det kan vi väl ändra på. Är
Ni några i en viss landsända som önskar någon form av kurs eller
vidareutveckling som rutgängare så hör av Er. Det finns några
mycket kunniga och duktiga rutgängare i SSF som gärna
vidarebefordrar det de kan. Tala med mig eller skriv. Naturligtvis
kommer vi som alltid att ha kortkurser på konventet.

Kanske någon slagruteutfärd utöver konvent och övriga möten.
Maria Magdalena, Jesus hustru, säger i sin bok  om resan till England
efter Jesus död: ”kunskapen om heliga platser var mycket mer
levande på den tiden än den är nu. Det finns en plats i England där
många leylines möts och där energierna är väldigt höga. Den heter
i dag Glastonbury. Där skulle Graalen förvaras tills den uppenbaras
igen på den yttersta dagen”**. Om den yttersta dagen är nära vet
jag inte men att det vore oerhört spännande att finna Graalen vet
jag.
Maria skriver att ”den är svår att hitta men lätt att finna”.  Kan
vi hitta den med våra instrument? Kanske skall vi resa dit och kolla?

Jag sitter i bilen på väg från Venedig till mötet i Glava och skriver
dessa rader. Förhoppningsvis skriver någon i denna tidning om
Glavamötet så det skall jag inte beröra mera även om det är mer
spännande att åka på slagrutemöte än att resa till Venedig. (Det är
mycket billigare också). Vi, hustrun och jag, deltog i några utfärder
och besökte några kyrkor byggda för mer än 1000 år sedan. Nej, vi
testade inte energier men byggnaderna  kändes kalla och
otrivsamma. Vi besökte någon i bruk varande kyrka och där var en
helt annan känsla. Jag ställde mig då frågan om vad vi sysslar med.
Ofta är vi och letar i och känner på gamla tunga energier vid våra
träffar och utfärder. Är det utvecklande för oss eller är det
motsatsen? Jag vet inte men jag vet att jag fortfarande är intresserad
av gamla kommunikationsanläggningar. Då kommer ju frågan
om de energier i gamla system (byggda för tusentals år sedan) är
gamla eftersom vi kan indikera dem idag.

De nya energierna, 11:11, som kommer efter hand från 1992
kanske är betydligt mer upplyftande att jobba med. Den rullande
energin har jag indikerat på Sydkoster, Lyse och Cypern. Den rör
sig med samma hastighet på alla tre ställena.

En medlem skrev: ”Skulle också önska att vi tar fram
kontaktpersoner i varje stad/ område så att de som redan är
medlemmar får kontakt med varandra på lite närmare håll. Kanske
vi sedan kan ha en liten ruta i Slagrutenytt med en kort uppmaning
till läsarna att meddela sig till den kontaktperson som bor närmast
så att man kan bilda små grupper ute i landet också.

Skulle vi kanske kunna ha artiklar om folk som berättar om hur de
använder sig av sin intuition / redskap i tidningen?”

Tidningen SLAGRUTAN är vår tidning. Vi skriver vad vi vill (som
redaktören godkänner). Vill Du vara kontaktman på Din ort? Skriv
om det i  Slagrutan. Vill Du göra en utfärd/samling/föredrag/träff
på Din ort?  Skriv om det i Slagrutan. Hur använder Du de intuitiva
sökmetoderna? Skriv om det i Slagrutan. Har Du varit med om
något kul och/eller intressant? Skriv om det i Slagrutan! Vill Du
veta vilka rutgängare (medlemmar) som finns runt Dig?
Fråga Anita. Adresser på sidan 2.

Jag fick ett brev häromdagen som lyder:
”Hej,härmed säger jag upp mitt medlemskap i Svenska Slag-
ruteförbundet.
Mvh
(Namn och adress)

Det tycker jag var trevligt. Nej det är inte trevligt att medlemmarna
vill lämna föreningen. Det trevliga var att medlemman tog sig tid
att skriva och anmäla utträde i stället för att bara låta bli att betala.
En sak som hade varit trevlig är, att få reda på anledningen till
utträdet. Det kan vara av värde för styrelsen att få reda på. Det är
ju inte alla som kan svara som i enkäten vi sände till f.d. med-
lemmar för ett par år sedan ”Verner vill hälsa att han är 94 år, ser
inte och hör dåligt och kan inte gå utanför hemmet så därför har
han slutat.  Stina i hemtjänsten.”
Normalt sändes dessa anmälningar till Anita som sköter
medlemsregistret och det är fler än de två jag fått.

Det blev något blandat.
Snart är det Jul och Nytt År.
Jag tillönskar Er alla läsare av Slagrutan en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Agne Olausson

** Maria Magdalenas berättelse, Anna Berg,
    Sann Anda Förlag,  2008.

GLÖM INTE

Motioner till nästa årsmöte skall
lämnas till styrelsen
före den 15 feb. 2009

God Jul och ett gott nytt år
önskar  styrelsen
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Vattnet har många märkliga egenskaper!
Många personer har upptäckt att de kan förändra vattnets kvalitet
och egenskaper med olika metoder, som ger positiva effekter för
hälsa, natur och industri. De flesta av dessa personer i Sverige har
arbetat relativt ensamma för att hitta sitt sätt att förändra vattnet
och har med tiden fått många erfarenheter av vad som händer när
man använder detta förändrade vatten.

Jordstrålningscentrum arrangerade därför en symposiehelg med
syfte att låta ett antal av dessa uppfinnare, användare, forskare och
andra som är intresserade av förändrat vatten få träffas. De berättade
under helgen om de egenskaper och användningsområden de funnit
och utbytte erfarenheter, till fromma för framtida resultat. Minst
ett halvdussin av föredragshållarna har tidigare varit med på
Slagruteförbundsmöten.

Många känner idag till japanen Masaru Emoto som fotograferar
iskristaller, vars utseende beror på vad de utsatts för, t ex positiva
eller negativa tankar eller ord. 3 av hans böcker finns numera på
svenska. Andra personer, som Schauberger och Bertil Pettersson,
virvlar vattnet för att få fram det energiberikade hälsosamma vattnet.

Vattnet kan bl a användas till framgångsrika hälsobehandlingar,
balansera miljöer, smutsiga sjöar får klart vatten, inom växtodlingen
för större skördar och högre näringsinnehåll och på många ställen
inom industrin där det förbättrar produktion och ekonomi.
Kommunalt vatten kanske är ”rent” men energimässigt dött.

Vad hände under helgen?
Symposiet började egentligen redan på torsdagskvällen och slutade
på måndagen.

Carina Hultqvist höll föredrag hos Jordstrålningscentrum på
torsdagskvällen. Då berättade hon om hur vatten använts och
fortfarande används i diverse ritualer och initieringar, t ex dop.
Hon förklarade att det var vattnets unika egenskaper som gör att
just det används.
Därefter övergick Carina till att vara transmedium för Johannes
Döparen, som talade om vattnets betydelse för jordens framtid.
Något som är mycket viktigare och större än vad vi människor
tycks förstå. Det är bråttom att vi gör något åt det.

Uppfinnare / tillverkare / användare som pratade under helgen
var:
Om PlusMinus: Kurt Davidsson och Bertil Pettersson. Om
BIOS: Per-Uno Fransson.
Om Ole-Pluppen: Ole Kvamsdal och Walter Hebbel. Om
Biodiscen: Tomas Lundin.
Om sitt violetta vatten: Tommy Wiberg. Och intressant info även
från Torkel Morgell, Nigel Wells, Jan Jutander, Ragnar
Wiederheim-Paul, Kerstin Hemlin, P-O Lundqvist, Rolf
Kjellström och Eva Svensson från Jordstrålningscentrum som var
ansvarig för symposiet.

Gruppen Flowform Storymusic framförde som tänkvärd
underhållning på lördags-kvällen ”Vattnets sånger och
berättelser”, en 45 min musikalisk berättarföreställning om, med
och för VATTNET!

Lutz Rabe gjorde test av olika vatten med den ryska professorn
Korotkovs EPC-apparat.
Där visades skillnader på de olika uppfinnarnas egenframställda
vatten.
En rysk film på engelska (1,5 tim) visades. Den handlade om vattnets
märkliga egenskaper och om vattenforskning. Intressanta exempel
på vatten och tankens kraft. Prof Korotkov hade mätt skillnad i
energiinnehåll mellan ”dött” stadsvatten och vatten från en bäck
på en högplatå i Venezuela, många mil från el och människor, det
handlade om dagars promenad dit. Skillnaden uppmättes till 40.000
gånger. I filmen påpekades att om en person, som ju till ca 70%
består av vatten, dricker energiberikat vatten dagligen, så får det
stora hälsobringande effekter för denne. Filmen berättade om ett
gäng skeppsbrutna på havet, de var utan sötvatten och mat i 3
veckor. En präst i en fängelsehåla fick skämt vatten. Både prästen
och de skeppsbrutna använde tankens kraft för att omvandla vattnet
till hälsosamt och de överlevde mot förväntan.

Curt Hallberg, Benny Johansson och Trygve Forssten gjorde en
faktafylld intressant genomgång av egen och andras forskning om
vatten, bl a om Schauberger, M. Emuto, G. Pollak och virvlat vatten.

Klaus Volkamer, doktor i fysisk kemi i Tyskland, arbetar som fri
forskare av subtil materia, författare och konsult. Han talade om
att han experimentellt bevisat existensen av en än så länge
vetenskapligt okänd form av subtil materia med kvantisierad
fältliknande struktur och verklig massa och energi-innehåll. (För
er som har svårt att förstå ”facksnacket” här, så kan vi säga att
det är en förklaring av ”osynliga energier”, som aura m.m.). Dessa
experimentella bevis tillåter utformning av en ny förändrad fysik
inom vetenskapen, vilken kan utökas med subtil materia.
Egenskaperna hos den nya formen av materia diskuteras, speciellt
med avseende på fysiska och biologiska effekter i samband med
vatten. Synsättet tillåter en hittills saknad förståelse för
homeopatiska egenskaper hos vatten, såväl som en förändring av
vattnets klusterstruktur. Denna kunskap påverkar vårt sätt att förstå
och förhålla oss till vattnets egenskaper.
Klaus hade också ett eget kvällsföredrag på måndagen hos
Jordstrålningscentrum. Då berättade han bl a om hur han använt en
av världens känsligaste vågar. Han hade låtit en healingkunnig
påverka den och den gav då utslag.
Helgen avslutades med lärorika gemensamma diskussioner mellan
föredragshållare och åhörare och de flesta önskade uppföljning av
detta intressanta symposium.

Veta mer?
Info om nämnda böcker, lista på de som höll föredrag under
symposiet och deras e-postadresser, telefonnummer och hemsidor,
info om svenska och utländska hemsidor om vatten mm, finns på
sidan http://vatten.adante.se

Per-Uno Fransson & Eva Svensson

VATTEN-SYMPOSIUM
i Stockholm helgen 6-7 september
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Energifält vid ceremonier
och

energi/ljusarbeten.

Vid ceremonier av olika slag kan det uppstå energifält som
kan mätas med slagruta. Vid slagruteförbundets höstmötet i
Glava som passande nog hade temat NYA ENERGIER upp-
stod (minst) två sådana fält.
Fälten sprider sig från ceremoniplatsen, tar ofta en vecka att
stabilisera sig och kan sen ligga kvar ett antal månader innan
de löses upp. De kan bli allt från några meter till många många
mil i storlek. (Det finns alltså en stor chans att fälten finns
kvar när denna artikel tryckts.)
Det som finns innanför fältet påverkas ofta på något sätt, tex
har jag tidigare mätt på fält som bl.a har haft effekten att
människors och vattens auror var cirka dubbelt så stora inn-
anför fältet som utanför.
Ett sätt att testa sådan påverkan är att uppsöka kanten på fäl-
tet när det stabiliserat sig och mäta skillanden innanför och
utanför fältet.

På lördagen så genomfördes två ceremonier. Den första var
en 11:11 ceremoni för öppning av den 8:e porten. (Se om
SOLARA och 11:11 på nätet och om nya energier från höst-
mötet 2007 i slagrutan.)
Denna ceremoni gav upphov till ett fält med aktiverings-
frekvensen 73.6 Hz (avstörningsfrekvens 147.2 Hz, AGS
54.9).
Senare på kvällen leddes en trumceremoni av Erena Rhöse.
Denna gav upphov till ett fält med aktiveringsfrekvensen
114000 Hz (avstörningsfrekvens 228000 Hz, AGS 136.6).

OBS: Det ligger ingen "värdering" i frekvensen, ett lågfrek-
vent fält kan vara bättre eller likvärdigt med ett högfrekvent,
däremot är det bra att veta frekvensen för att enklare känna in
fältet.
När vi senare på kvällen kom till campingplatsen så kunde vi
konstatera att båda fälten nått dit och styrkan på dem var lite
starkare än i ett normalt curry-kors.
På väg hem på söndagen passade jag på att mäta fälten för att
se hur långt de kommit. Fältet från 8:e porten hade nått till
markeringen A1 på kartan kl 15:00. Detta fält minskade grad-
vis i styrka nära kanten så det kan skilja några kilometer var
man känner kanten beroende på hur känslig man är.
Femton minuter senare passerade vi B2 där fältet från cere-
monin med Erena tog slut. Detta fält tog slut abrupt, på bara
något 100-tal meter gick det från nästan full styrka till ingen-
ting. Vi stannade till strax intill och tittade på några gravrösen.
Efter en timme kunde vi se att fältet nått till punkten B3.
(Se kartan på sida 20).

Nu (21-oktober) har fälten blivit betydligt större -- en ut-
märkt övning är att kartpendla på dessa och sen åka och se
ifall man hittar kanten. Min erfarenhet av kartpendling på

sådana fält är att det är mycket lättare ifall man är utanför
fältet än inne i det. Man skall även ta i beaktande att kanten
oftast inte är helt jämn samt att den kan flytta sig lite fram
och åter med tiden.
Man kan också notera att utbredningen på fälten kan skilja en
del beroende på höjden över marken, så tänk på att även kon-
trollera höjden ifall kartpendlingen inte tycks stämma. Fälten
kan nå högt, jag har känt in fält på 10 000 meters höjd i ett
flygplan.

FAKTARUTA
Aktiveringsfrekvens:
En frekvens som om man spelar en ton med denna frek-
vens får en linje eller energi att kännas starkare. Spelar
man dubbla denna frekvensen så känns normalt linjen/
energin väldigt svagt eller inte alls. Denna dubbla frek-
vens kallas ofta avstörningsfrekvens.
AGS:(Arne Groth´s Steg)
Steg i Arne Groths frekvenstrappa. Denna frekvens av-
ser normalt dubbla aktiveringsfrekvensen, dvs en frek-
vens som får linjen/energin att kännas svagt/inte alls.

Då följande frekvenser ligger mellan stegen i trappan,
så anger jag steget med decimaler.
8:porten - Frekvenser:

Aktivering: 73.6 Hz
Avstörning: 147.2 Hz,  AGS: 54.9

Erena - Frekvenser:
Aktivering: 114000 Hz
Avstörning: 228000 Hz,  AGS: 135.6

Thord Nilsson

Olga Westlund
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Jag, Ivar Sjöberg, har några funderingar ang. ovan-stående ämnesval
för denna skrivelse.
Eftersom artiklar i tidningen Slagrutan är personligt skrivna och
ansvaras endast av respektive författare, är det förmätet av mig att
officiellt framföra en avvikande uppfattning om något av innehållet
i respektive artikel. Detta även om jag många gånger, kanske oftast,
inte har samma uppfattning i allt som publicerade författare skriver.
Min personliga uppfattning är att det vore av stort värde om
faktaupppgifter i artiklarna i Slagrutan vore sanktionerade av landets
”expertis”, så att innehållet i artiklarna kunde användas i
utbildningssyfte för egen del och som underlag för utbildning av
nybörjare.
Vad gäller förbundets kursverksamhet är det naturligtvis tråkigt att
kurser måste inställas p.g.a. för få anmälningar. Jag personligen
bor i siljanskommunen Mora och har därför lång väg att resa till
förbundets möten. Det är lätt och billigt att resa med tåg Mora-
Stockholm. Därav följer att jag oftast deltager i kursverksamhet
anordnad av Jordstrålningscentrum i Stockholm.
Slagruteförbundets kurser är mycket billiga i jämförelse med
Jordstrålningscentrums kurser. Det kan ingen klaga på, som
ordföranden anförde i senaste numret av SLAGRUTAN under
Rubriken ”Ordföranden har ordet”. Tanken som ordföranden
framför, att anordna två kurser av samma sort i olika delar av landet,
är en tanke väl värd att närmare utreda, anser jag.
Satsningen med att anordna en långkurs för dem som vill göra
bostadsundersökningar är en utmärkt sådan, enligt mitt förmenande.
Jag är mycket intresserad av en sådan utbildning.
Jag sysslar en hel del med sådana bostadsundersökningar och jag
möter därvid ofta förfrågningar om hjälp med någon form av
avstörning av olika förekommande subtila energi-förekomster. Allt
från Curry-linjer till andeväsen-förekomster, samt även naturväsen.
Det borde även ske en satsning i konsten att leta efter vattenådror
och dess djup m.m. samt att kunna bestämma vattnets kvalitet och
flödesmängden.
Jag personligen tar alltid hjälp av mina andliga guider och
naturväsenföreträdare av olika slag när jag utför diverse mätningar
och åtgärder. Jag frågar alltid om tillstånd att få göra den ena eller
den andra åtgärden. Det behövs mera kunskap hos slagarutefolk
om denna ganska enkla åtgärd. Visserligen får man lära sig mycket
om detta, för mig, självklara samråd på jordstrålningscentrums
kurser. Men det behövs allmänt mera utbildning i känslan för
samarbetet med alla olika subtila energier.
Senast i förra veckan besökte jag en ensamboende, elallergisk kvinna
boende inom Rättviks finnmark, som endast kan anlita snigelposten
för att kommunicera med omvärlden. Där stötte jag på så många
och kraftiga subtila energiförekomster, att jag inte kunde skrämma
henne med att berätta, om allt som jag kom i kontakt med. Hon
hade både Curry-kors och Hartmann-kors i sängen, dock inte
dubbelkors. Jag detekterade därutöver en jordpulsförekomst enligt
AGS-metoden. Det var första gången jag mötte en så kraftig
jordpulsenergi, att en stor del av husets inredning var ”smittad”.
Jag fick t.o.m. negativa energi-utslag av hennes sängkläder.
Därutöver kom jag i kontakt med flera spökenergier i och omkring
huset samt även andeväsen. Damen ifråga var så illa däran av alla
förekommande negativa energier och skrämd av bankningar och
ljud av steg, att hon bad om hjälp med att balansera upp sina chakran
och sin aura. När jag kom hem, tog jag kontakt med en av landets
experter på subtila energier, nämligen Åke Pihlgren, som hjälpte

mig på distans med att lätta på det negativa trycket i kvinnans bostad.
Åke kunde därutöver se att invid nämnda hus även finns ett
sexkantsfönster och en UFO-plats.
Med ovanstående utläggning vill jag framföra en önskan om att
Slagruteförbundets kurser mer inriktar sig på utbildning än t.ex. att
mäta energierna på diverse lokala stensamlingar, såsom
megalitgravar, andra gravar, jätterösen m.m. Jag kan liksom inte
förstå vad en person boende i en annan landsände än kursorten kan
ha för nytta och glädje i att känna till sådana lokala energi-
förekomster. Det viktigaste, enligt mitt förmenande, är att kursa i
ämnen som mer eller mindre direkt berör människors väl och ve.

Jag önskar dessutom komplettera min önskelista, vad gäller
förbundets utbildning, med att det görs en satsning på vetskapen
om alla de subtila energier som förkommer i våra gamla kyrkor.
Där finns som bekant både välgörande positiva, fysiska energier
samt andeenergier. Även kyrkans folk borde vara intresserat av att
få en kunskap om, vad det är som gör, att det är en speciell miljö i
gamla kyrkor.
Jag blir alltmer förundrad över att det nästan enbart talas om och
detekteras negativa jordenergier. Det hörs nästan aldrig något om
de positiva gitternäten CURRY respektive HARTMANN m.fl. Jag
möter ibland slagrutefolk, som inte ens känner till att det finns
positiva sådana nät, som i naturen uppvägen de negativa näten.
Mycket märkligt.
Och lika ofta möter jag s.k. kolleger, som inte känner till att en
vattenåder genererar minst 5 slagruteutslag. På vardera sidan om
den egentliga vattenådern finns det, enligt min erfarenhet, två s.k.
”ekosträngar” även benämnda ”lilla och stora parallellen”, som ger
lika kraftiga utslag, som själva vattenådern gör. En slagruteperson
som inte känner till detta förhållande har endast 20 % chans att
ange rätt plats för en brunnsgrävning. Och därmed också löper stor
risk att misslyckas med att utvisa rätt plats för vattenådern, vilket
naturligtvis medför att vår verksamhet med att leta vatten får dåligt
rykte bland befolkningen. Dessa självlärda och ofta självgoda
vattenletare känner inte heller till, att två korsande vattenådror kan
ligga på stora nivåavstånd från varandra och därmed inte medför
större vattentillgång, om man gräver i en sådan korspunkt.
Nog för den här gången. Lycka till med planeringen för nästa års
kursverksamhet !

Med vänlig hälsning
Ivar Sjöberg
E-post: ivar.sjoberg@swipnet.se
Tel: 0250-45147

Red. anm.
Ivar skickade ganska snart en komplettering som jag direkt bifogar
nedan. Jag tycker själv att det är ett angeläget ämne att diskutera
och har den förhoppningen att läsarna kommer med fler kommen-
tarer.
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Detta är ett försök att göra en minst tiosidig berättelse
mycket kort.

Då jag växte upp arrenderade min far en gård med en källa
160 meter från huset och närmare 30 meter lägre än huset.
En man med 4 vuxna pojkar ville gräva en källa nära
huset. De var fattiga och behövde arbete. Vår hyresvärd
ville inte kosta på en källa och kanske litade han inte på
slagrutemannen särskilt förståeligt eftersom huset låg högt
i förhållande till omgivningen. En dag kom
slagrutemannen till oss, bröt en grenklyka testade och sa
”här korsar 2 källådror varandra med knappt en meters
skillnad i djup”.

Det var på våren och växtligheten hade inte börjat
grönska. Han satte ut pinnar tätt där källådrorna gick. Sen
sa han ”när gräset kommer då kommer ni antagligen att se
att det finns källgräs över där ådrorna går för det är sådan
mark här att källgräset nog trivs”. Detaljer om
förhandlingar med värden minns jag inte för jag var ca 12
år. Det blev källgräs i tydliga rader, men det fanns en och
annan planta även på andra ställen. Jag minns det inte som
gräs utan som en yvig planta med små vita blommor. I min
trädgård finns liknande plantor där jag inte klipper
regelbundet.

En dag kom mannen och sa: ”Jag gräver källan och
kommer det inte vatten som jag sagt då fyller jag igen och
det kostar ingenting”. Han visste djupet men jag är osäker.
”Kommer det vatten då skall jag ha så många kronor per
meter om det är jord och så många kronor metern för berg
för jag kan inte känna om det är berg”.

ATT HITTA ÅDER OCH GRÄVA KÄLLA

Det blev beslutat att han fick gräva. Alla grannar var
intresserade om det stämde med två ådror som korsade
varandra och kom på kvällarna en sväng för att se hur
djupt han grävt. Jag minns det väl. Då han var nästan nere
vid djupet för första ådern då var det plana berget.
Pessimisterna stod vid källkanten och sa ”Det finns inte en
källåder en halv meter ner i berget och inte en till efter
knappt en meter ytterligare”. Han såg själv bekymrad ut,
gick upp ur källan och hämtade en klyka och gick ner igen.
”Jo det finns en åder en meter ner och en korsande lite
djupare” säger han.

Det blev sprängning i berget och allt stämde exakt med ca
en halv meters fel på djupet till ådrorna från marken
räknat. Vi var aldrig utan vatten trots torrår då man
befarade vattenbrist. Det var så djupt att det var svårt att
pumpa upp vattnet och handpumparna slets hårt.

Alltså har jag aldrig tvivlat på att det går att ta ut källådror,
men erfarenhetsmässigt så finns det de som inte är
tillräckligt känsliga för att känna korrekt. Att det är
kroppen som känner ådern och inte pinnen det har jag
alltid trott. Jag har jobbat med avancerad teknik och en del
tror att det sätter naturlagarna ur spel, men så är det inte.
Jag undrar vilken växt är det som de kallade för källgräs?

Olle Slätter
Högamonvägen 12
610 10 Ljusfallshammar
Tfn 0122 401 36 (någon svarar oftast, men vi har ingen
skavllerbytta)
E-post olle@solljuset.se el 12345@finspong.com
Besök gärna hemsidan www.solljuset.se där info om bygden
finns.

KONVENT 2009

STYRELSEN HAR FATTAT BESLUT ATT FÖRLÄGGA  2009 ÅRS
KONVENT TILL DALARNA. TROLIGTVIS KOMMER DET ATT BLI I
SÄTER.

DET ÄR REGINA  SIUVATTI OCH ULRIKA  ÖRJAS SOM KOM-
MER  ATT ARRANGERA  OCH SAMMANSTÄLLA  ETT
PROGRAM.

BÅDA TAR JÄTTEGÄRNA EMOT FÖRSLAG TILL DETTA!

TIDEN ÄR SOM VANLIGT KRISTI HIMMELFÄRDSHELGEN
21 TOM 24 MAJ 2009
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Kan det vara intressant att få ta del av respons jag fått på
temat att be om lov att pendla.
De allra flesta svarade om andra vill be om lov, så är det
väl OK men tvinga inte det på mig.

Några utav argumenten kommer här:

Sedan jag började gå på slagrutemöten har jag aldrig
träffat på en slagrutgångare som inte tror på någon form av
högre makt. De finns dem som säger att dom inte ber om
lov, men jag har sett dom stå fullständigt stilla en minut
eller två innan dom fortsätter.
Det får mig att undra.

Utan att riktigt veta varför frågade jag en dag den Helige
Ande innan jag började pendla om han skulle hjälpa mig
och jag fick ett starkt JA.
Från den stunden har jag haft goda resultat.

Jag blev tagen av historien om personen som bad Gud om
hjälp vid pendlingen och parallellen till mina egna
erfarenheter. Det är någonting jag ofta glömt.
För många år sedan gick jag på slagrutekurs, jag minns att
alla andra lyckades bra, medan ingenting fungerade för
mig.
När jag en tid senare berättade detta för en vän rådde hon
mig att komma i kontakt med mitt högre jag innan jag
pendla.
Hon lånade ut sin pendel och det fungerade lysande.

Jag använder frågorna (Kan, Ska och Får jag?) regelbundet
MEN …..jag skulle väldigt gärna se dessa frågor
presenterade på ett annat sätt, med en annan känsla och
underliggande ton, än jag hittills upplevt.

Jag har känt allt mellan att detta är det ända ”riktiga” sättet
att pendla till att systemet blir tryckt långt ner i halsen på
mig (och att det skulle vara en synd att göra något annat).
Jag tror att ett av de underliggande målen med dessa frågor
är att se till att jag inte tvingar på min vilja på någon
annan. Ändå verkar det som många som lär ut denna
metod att be om lov försöker tvinga sin vilja på sina elever.
Jag tycker att det är smaklöst och sorgligt: smaklöst därför
att jag värdesätter min frihet (inklusive rätten att själv
avgöra vad som är moralisk riktig eller inte), sorgligt för
att jag uppfattar det som överförmynderi.
Jag skulle mycket hellre vilja se det presenterat som:
Så här gör jag och det gör jag för att …..

Så här passar det i mitt moraliska system detta kräver att
man behandlar eleverna med respekt och litar på deras
förmåga att göra val som är rätta för dom, kortfattat, lita på
dom.

Innan jag pendlar läser jag en bön, ber alla mina änglar
samla sig runt mig så jag får riktiga ”svar” och för att
skydda mig för negativ energi medan jag pendlar.
Jag tror vi pluggar in i Universum när vi pendlar, söker
deras vägledning.
Dessutom känns det alltid bra att vara omringad av sina
änglar.
Jag är en kanal och informationen jag fått är, att det inte är
nödvändigt med tillstånd om det inte är nödvändigt för
den som söker det.
Vad vi än gör med slagruta eller vad som helst, den som
får informationen får bara det som det är lämpligt för
honom att få. Med andra ord, det spelar ingen roll om du
ber om lov eller inte, mottagaren måste vara mottaglig för
det som kommer mot honom.
Om han inte ger tillstånd på alla plan så får han ingenting i
alla fall.
Vi kontrollerar oss själva på alla nivåer, även om vi inte
tror det och vi är aldrig offer.
Allt som är gjort för oss, mot oss eller till oss kan inte ske
utan vårt samtycke.
Det är samma sak med att be om förlåtelse. Om det inte är
viktigt för sändaren eller mottagaren på det fysiska planet,
det är verkligen inte viktigt, bara när vi tror detta.
Om alla bara gjorde vad de själva ansåg lämpligt för sig
själva och sedan släppte det skulle livet vara så mycket
enklare. Med andra ord, om vi inte hade en
överenskommelse med en annan till att börja med, så
skulle vi inte göra någonting..
Jag hoppas jag inte förvirrar ämnet men jag tror du förstår
vad jag menar
.
Det finns mer att läsa om flera ämnen som berörts här
ovan t ex. skydd medan man pendlar på Forum sektion på
BSD Earth Energies hemsida: http://www.geomancy.org/
bsdeeg (Leta EEG Forum knapp)

TEMAT ”ATT BE OM LOV”

Red.: Det var ett e-mail jag har tagit emot för ganska länge
sedan - tyvärr så sparade jag endast bilagan och observe-
rade inte att det fanns ingen namnteckning skriven.
Så du som skrev artikeln får gärna höra av dig till mig.
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Erena Rhöse, Maoriprinsessan från Nya Zealand, lät oss delta
i en ceremoni enligt hennes folk, fylld av färger, symboler,
starka ordlösa sånger, trumslag och ljud.

EN VISION OM VISIONER
 Vid höstmötet den 10-12 oktober i det vackert höstfagra västra
Värmland exponerades några tankar om visionernas rättmätiga
plats i våra tankemodeller och trossystem.  I skenet av uråldriga
profetior och visioner med sikte på 2012 betraktades några cen-
trala budskap för vår fortsatta vällevnad i den nära och fjära
framtiden.  Den samlade bilden talar om en mycket speciell epok
av det mänskliga medvetandets utveckling. Att vi behöver för-
nya respekten för Moder Jord. Att vår mänskliga familj behöver
påminnas om behovet av balans och att det nu är dags för alla
folk att dela sina sanningar.  Avslutningsvis lekte vi med olika
definitioner av begreppet VISION och det för dagen vinnande
bidraget i den gemensamma omröstningen
blev:
 - En vision inspirerar till att ge mening till tidigare händelser,
låter oss ana vad som ligger framför oss och inspirerar till att
göra kloka val i nuet. Classe Waltin, Arvika.
classewaltin@yahoo.se

Orber är ljusfenomen som ibland uppträder på fotografier eller
film. Orber är stora oskärpecirklar som uppkommer då
partiklar (damm, vattendroppar, insekter etc) hamnar kraftigt ur
fokus. För att framträda måste de vara mer upplysta än
bakgrunden, vilket är ett vanligt resultat av att använda blixt i
mörka utrymmen.
Tron på att orber är någon form av andar är vanlig.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/
Orb_(ljusfenomen)

Red.:  Vad tror du? Berätta för oss.

FRÅN  HÖSTMÖTET  I  SÖLJE  nära Arvika

Från 11:11 ceremonien
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Hembygdsgården Sölje

Minnen från Republiken ÅSEN

Glava kyrka

Sölje
Här ligger ett närmast runt gravröse,
30x40 meter, som är anlagt under
bronsåldern (1800-500 f Kr).

Solveig  ”sjunger ut”
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Nybörjarkurs i Källviken
I våras ”råkade” jag hitta information om slagrutekonventet
i Åhus på internet. Mailade genast min kompis Annika och
vi båda kände att dit måste vi. ”Slumpen” hjälpte mig hitta
denna information och jag är så glad att vi åkte dit.

På konventet i Åhus hittade jag äntligen mina själsfränder.
Mycket jordnära, enkla och ödmjuka människor. Har själv
varit mycket i New Age-svängen och till min stora glädje
var slagrutefolket mycket jordnära och ”oflummiga” men
egentligen hur ”flummiga” som helst. En fantastisk
kombination.

Efter detta underbara slagrutekonvent anmälde vi oss till
nybörjarkursen i slagruta. Energier är väl bekanta för oss
men vi kände att det vore väldigt bra att kunna använda
slagruta och pekare också. Det är väldigt tydligt och enkelt
och även en skeptiker kan börja undra när de provar själva
och pekarna ger utslag.

Pekare och virvlar
Vi åkte tåg till Strömstad på lördagsmorgonen och vi kom
lite sent så resten av kursen stod och väntade på oss.
Lördagen började med en presentation av oss alla, 7 elever
och 2 lärare, Agne Olausson och Svante Lindström. Vi hade
lite teori om pekare och sen fick vi gå ut på gården och leta
energier med pekarna. Jag hittade en virvel på gården där
jag snurrade runt, runt. Kanske var det av den som jag sen
var yr hela eftermiddagen? Enligt lärarna visade det sig vara
en negativ virvel som jag skulle hålla mig ifrån.

Agne och Svante hade letat fram och märkt upp vatten
som vi fick känna på. Efter min virvel var jag helt slut och
fick inga utslag längre så jag satte mig att titta på när de
andra provade sig fram. Det är tydligen jobbigt att gå med
pekare/slagruta och jag lyssnade på min kropp. Jag fortsatte
att vara yr hela eftermiddagen. Höga energier eller negativ
virvel? De andra kände även på currylinjer och ett currykors.

Spännande energier på klipporna
Efter lunch hade vi lite teori om slagrutan och fortsatte sedan
att prova med slagruta på det markerade vattnet.

När vi druckit eftermiddagskaffe gick vi upp på klipporna
bakom Källviken och kände på energierna där. Agne
placerade sig på den stora stenen och där trivdes han. Han
såg ut som den hövding han är. Vi hittade också energilinjer
med cirka 40 centimeters mellanrum som växlade i energi.
Pekaren slog åt ett håll vid en linje och sen åt det andra hållet
vid nästa linje o.s.v. Häftigt! Undrar vad det är för linjer?

Domarring, åska och regn
Efter middagen åkte vi ut till Blomsholm där det finns en
fantastisk skeppssättning och en domarring. Vi vandrade först

upp till domarringen där vi skulle känna på energierna,
däribland en leylinje. Vi fick lära oss att alltid fråga platsen
om tillträde och i så fall var man får gå in. Visa alltid vördnad
för platsen!

Jag hittade en maskulin sten som gav mig maskulin energi
och där skulle jag stå. Provade att sätta mig på mittstenen,
men där skulle jag inte vara. Det började ”bubbla” i solar
plexus på ett obehagligt sätt. Tillbaka till min maskulina sten.
Jag kände av devor och andra knytt. De var glada att jag var
där.

Tjeckiskt besök
Borta vid skeppssättningen hörde jag några mycket
högljudda killar. De väsnades så mycket att jag undrade om
de var berusade. När de sen närmade sig oss i domarringen
tystnade de helt och de smög in i ringen och spanade in oss
och undrade vad vi gjorde. De fick låna pekare och slagruta
och visades hur man ska göra. De hade aldrig provat förut
och tyckte att det var väldigt spännande. De var från Tjeckien
och skulle nu hem och fortsätta träna med slagruta. Så man
kan säga att vår nybörjarkurs var internationell! En deltagare
i nybörjarkursen var dessutom från Norge.

Regnet började ösa ner och åskan dundrade. Vi kände
oss p.g.a. vädret tvungna att gå vidare. Jag kände mig inte
alls färdig med platsen men ville gärna se skeppssättningen
också innan regnet skulle blöta ner mig fullständigt eller jag
skulle få en blixt i huvudet. Flera dyblöta rutgängare åkte
hem innan vi hann till skeppssättningen men fyra tappra gick
vidare dit. Den var mäktig precis som åskan. Jag hittade några
linjer som kräver mer utforskning. Det känns som om jag
kommer att komma tillbaka dit igen för att undersöka platsen
mer.

På kvällen hade vi trevlig samvaro och utbyte av
intressanta tankar. Efter en mycket intensiv dag var vi alla
trötta och gick i säng ganska tidigt.

Pendel och mängder av frågor
På söndagen regnade det ganska ihållande så det var tur att
vi skulle vara inne i lektionssalen. Det var mycket som skulle
hinnas med och vi hann prova pendel en kort stund. Det
blev nog inte riktigt en nybörjarkurs eftersom vi alla var
mycket intresserade av energier av olika slag och hade frågor
om allt möjligt. Kursen avslutades på eftermiddagen och nu
vill jag bara lära mig ännu mer och gå fler kurser.

Bästa platsen att sova på
När jag kom hem provade jag vilken som var den bästa
platsen för mig i mitt sovrum och det visade sig vara där jag
har mitt huvud i sängen. Den sämsta platsen för mig var vid

Nybörjarkurs i Källviken
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Nybörjarkurs i Källviken

balkongdörren där man bara går förbi på väg ut till balkongen.
Hittade även bästa och sämsta platsen i vardagsrummet. De
låg väldigt nära varandra.

Efter kursen känner jag mig mycket säkrare på att använda
slagruta, pekare och pendel och tvivlar inte längre (lika
mycket) på vad jag får till mig. Ska bara komma ihåg att rena
mig efteråt. Energier kan lätt ”fastna” i auran.

Nu har jag anmält mig till kursen ”Healing med slagruta”
som går av stapeln i november. I Åhus var jag på Rolf
Heinemanns föredrag om detta och det var mycket intressant.
Då kommer jag att bli riktigt bra på att använda enhandsrutan
som jag köpte av Rolf. Mycket häftigt redskap! Anmäl dig
du med!

Marie Carlsson

Ett klipp ur Gästboken på våra
nätsidor  www.slagruta.org.

Datum:   Söndagen den 9 december 2007,
21:47:53
Namn:   Jonathan
E-post:   stockholmparanormal@comhem.se
Nummer:   26

Va bra att det finns en svensk dowsingsite (och förening).
Hittade er länk på www.britishdowsers.org. Jag vet att slag-
ruta fungerar, uppfödd i en by i norra Sverige, så var det ett
inte ovanligt inslag hos äldre farbröder som letade efter kall-
källådror under husgrunder men det fungerar även idag. Min
bror skulle bygga ut huset med en veranda och visste att det
fanns en elkabel nergrävd intill huset. En bekant kilade hem
och kom tillbaka med en slagruta han gjort av böjda svets-
trådar. Snart hade halva byn kommit för att kolla vad vi höll
på med. Slagrutan gjorde en markering över ett ställe och vi
hittade elkabeln. Jag har själv använt en pendel en tid och
den verkar också kunna fungera med att hitta saker och ge
svar på frågor. Ni skriver inte så mycket om pendling på er
sajt, men jag antar att det kan vara samma naturlagar som
gäller här; det undermedvetna som använder pendeln som
ett förlängt känselspröt eller antenn till mitt inre, där all kun-
skap finns, men fördold för mig.

Återstår nu att göra vidare tester inom det mer andliga esote-
riska området. Var förresten på en intressant föreläsning med
Irenka Danielewicz på "Här & Nu-mässan" i Stockholm 24-

KINESIOLKINESIOLKINESIOLKINESIOLKINESIOLOGI är MUSKELOGI är MUSKELOGI är MUSKELOGI är MUSKELOGI är MUSKELTESTESTESTESTESTINTINTINTINTINGGGGG

Med kinesiologi kan du hjälpa dig själv och dina vänner att
må bättre.
Terapeuter använder metoden som tillägg i sitt arbete.
Med K. lyssnar du på ett UNIKT sätt till kroppen och själen,
och hör vad de har att berätta –
Om problemen, fysiska och psykiska, och vilken behand-
lingsmetod som hjälper bäst!
K. har en holistisk syn och betraktar människan som en helhet.
Kropp, sinne och själ hör intimt ihop, vilket innebär att varje
tanke, känsla och fysiskt tillstånd, t ex smärta, kan avläsas
med muskeltester.
Vet du om att när du tänker på något negativt blir alla muskler
i kroppen tillfälligt svaga ?
De blir också svaga om du rör vid ett ställe där du har ont
eller en energiobalans.
Det utnyttjar K. genom att testa om muskler är svaga eller ej.
Genom att testa muskler, som är kopplade till ett speciellt
organ, han man avläsa var i kroppen obalansen finns.
Kroppen kan också genom denna metod visa vilken
behandlingsteknik av dem du kan,
oavmätt vilka behandlingsmetoder du kan, som är effektiv
mot just det här problemet.

Kinesiologi är därför ett unikt system för att kommunicera
med kroppen:
= Vad är problemet?
= Vilken behandling hjälper till att återskapa den fysiska och
psykiska balansen?

Kinesiologi uppfanns i USA på 1960 – talet av en chiropraktor

KINESIOLOGI-LÄNKAR:

www.kinesiologi.nu K-Förbundet,se var dipl.kinesiologerna
finns
www.kinesiology.net Informationsservice för hela världens
kinesiologi
www.medicin.cc Högskolan för kinesiologisk Medicin i
Stockholm 5 årig högskolan
www.icak.com Applied kinesiology deras webbplats
www.appliedphysiology.com
www.neurogenics.net
www.manual.kinesiology.org
www.notint.com Neural Organization Technique, NOT
www.kinesiologi.se Svenska Kinesiologiskolan

25 november-07. Lyfte fram pendlingen som redskap inom
olika terapiformer. Det finns mycket vi inte enkelt kan för-
klara, men människor har sett att det fungerar.

Lycka till och gott nytt 2008 till alla "slagrutor" och "pend-
lare"!

LITE AV VARJE



 Nr. 52 2008-4S L A G R U T A N Sid  14

Artikel hämtad från NyTekniks webbtjänst.
Publicerad: 2004-10-08 09:01.

Mikrovågor testas på civila

Amerikanska trupper i Irak kommer nästa sommar att kunna
använda mikrovågor mot den upproriska civilbefolkningen.
Sex mobila energivapen ska jaga människor på flykten med
samma teknik som finns i de flesta svenska kök ? fast
större.

Mårten Risling

Scenen kunde vara hämtad ur en science fiction-film. En
upprorisk folkmassa angriper soldater. Plötsligt kör några
bepansrade jeepar fram, med mystiska stora reflektorer på
taket. Soldater riktar reflektorerna mot folkmassan där
människor plötsligt börjar skrika av smärta och skräck och fly för
livet.

Nu är det verklighet. Systemet kallas ADS, Active Denial
System. Det använder mikrovågor med frekvensen 95 gigaherz
som riktas med hjälp av en åttkantig antenn.

Mikrovågorna tränger igenom kläderna och in 0,5 mm i huden
på en människa som träffas. Inom några sekunder blir smärtan
svår och offret flyr.

- Vad som händer är att mikrovågorna hettar upp huden och
retar smärtnerverna till det outhärdligas gräns. Så fort man
kommit bort från energistrålen upphör smärtorna, säger Mårten
Risling, forskare på institutionen för försvarsmedicin på
Totalförsvarets forskningsinstitut.

På taket till den
bepansrade jeepen sitter
sändarantennen framför
den åttkantiga parabol-
reflektorn som riktas
mot målet. Fyra till sex
vapen ska testas av
amerikanska trupper
nästa sommar.
Foto: US Air Force

Nästa sommar kommer amerikanska trupper i Irak att utrustas
med mellan fyra och sex mikrovågsvapen, enligt amerikanska
försvarets tidning Stars and Stripes. Till en början är
verksamheten på försök, och kallas ”Projekt Sheriff”.

Det är forskare vid det amerikanska flygvapnets labb som tagit
fram och utvecklat mikrovågsvapnet, på uppdrag av
försvarsdepartementets avdelning för icke-dödliga vapen
(Department of Defense’s Joint Non-Lethal Weapons
Directorate). Vapnet har kostat närmare 350 miljoner kronor att
utveckla sedan 1992. Av det har 70 miljoner kronor använts för
att testa verkan på människor.

- Man har testat det här vapnet på ungefär samma sätt som man
testar ett nytt läkemedel, säger Mårten Risling.

Den expertgrupp som övervakat testerna säger att det är låg
sannolikhet för att mikrovågsvapnet ska orsaka några allvarliga
skador. Energimängderna är för små och verkan för ytlig för att
egentligen vara farlig.

- Det finns en risk för att mikrovågorna kan framkalla
brännskador på ögats hornhinna om det riktas fel, eller att man
inte hinner undan, säger Mårten Risling. Men det är ändå bra att
ha det här som alternativ till att använda skjutvapen.

Även inom det svenska försvaret har man diskuterat frågan om
att utrusta trupper med icke-dödliga vapen av det här slaget.
Särskilt i perspektivet att Sverige ska delta i fler internationella
fredsbevarande insatser. Senast den 17 mars i Kosovo blev en
svensk trupp tvungen att använda eldvapen för att freda sig mot
en uppretad folkmassa.

- Frågan är inte okomplicerad, säger Mårten Risling. Faran med
den här typen av vapen är att de missbrukas, används som
tortyrredskap eller som maktmedel för bestraffning eller
påtryckning.

 
 
Text: Eddie Pröckl

URL: http://www.nyteknik.se/art/36675 Copyright © NyTeknik

MIKROVÅGOR EXISTERAR
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Healing med hjälp av slagruta
Jag var med på konventet i Åhus i våras och lyssnade då på
Rolf  Heinemanns föredrag om ”Healing med slagruta”.
Det var mycket spännande och därför anmälde jag mig tidigt
till kursen som gick av stapeln helgen 8–9 november. Den var
förlagd till Flämslätts Stift och kursgård mellan Skövde och
Skara. 15 personer från mellersta och södra Sverige deltog.

Vilka energier finns i rummet?
Det första Rolf  gjorde oss uppmärksamma på var att alltid kolla av
platsen man är på så att energierna är bra och inte störande. Han
talade om currylinjer och berättade att han mellan de normala
(negativa) currylinjerna har hittat livgivande (positiva) currylinjer
och livgivande currykors.

Rolf  pendlade fram nord/sydlig riktning och jämförde med
kompassen. Den visade en annan riktning och detta indikerar att
något stör i rummet. Den currylinje vi hittade var väldigt bred och
i den fanns det även andra mindre angenäma frekvenser. Det
visade sig att en av kursdeltagarna satt på ett St Georges-kors och
hon kände sig väldigt stressad och förstod inte varför. Men där
fanns förklaringen, energierna är väldigt snurriga på ett sådant
kors.

Rolf  letade fram ett livgivande currykors och märkte ut den
punkten med tejp. Därefter tog han en isolerad koppartråd, bad
om att få ”fånga” in de negativa energierna i tråden, gjorde en
cirkelform av den och placerade cirkeln på det livgivande
currykorset och som genom magi hade han lugnat ner St
Georges-korset ordentligt och currylinjen hade minskat i bredd.
Rolf  hade nu gjort en avstörning och energin blev mycket bättre i
rummet. Området som Flämslätts kursgård ligger i är ett gammalt
kultområde, berättade Rolf.

Att snabbt kunna släppa problem
Rolf  visade en teknik för att hjälpa klienter med att snabbt släppa
vardagliga problem. Han påminde om att vi alltid måste fråga om
vi får lov att jobba med klienten och att våra tankar är viktiga när
vi jobbar med healing. Därefter prövade vi alla på denna
healingteknik och det kändes kraftfullt och enkelt.

Gamla energier i föremål
Vi testade en byrå i lokalen och i den fanns det gamla negativa
energier kvar. Dessa frågor bör ställas innan man börjar rena
föremålet: är själen är kvar? finns gamla energier kvar? får man lov
att ta bort de gamla energierna? Om man får lov renar man
föremålet med en enkel teknik som Rolf  visade.

Auror och chakran
Vi fick veta grunderna om auror och chakran samt fick ett tips om
en mycket bra bok i ämnet: Hands of  light av Barbara Ann
Brennan. Jag fick agera försöksperson och Rolf  visade hur man
känner in de olika aurorna och hur chakrana rör sig. En
enhandspekare är ett mycket bra redskap vid healing men ganska
okänt fortfarande.

De olika chakrana rör sig åt olika håll på en kvinna respektive
på en man, detta kunde vi se på två papper vi fick. Rolf  berättade
att han känner in klienterna innan de kommer till honom och på
detta papper ritar in de olika aurorna, hur de olika chakrana rör sig
och om det finns andra störningar.

Vi testade att rita in auror och chakran på varandra och sedan
visade Rolf  vad han hittade på mig och hur han jobbar bort de
olika störningarna. Han visade att det kan bildas skal och gråa
moln i auran.

Traumaringar och  gråa moln
På söndagen visade Rolf  hur man jobbar bort traumaringar på en
av deltagarna. Sedan fick jag chansen att prova på en i gruppen.
Det kändes skönt att Rolf  var med och hjälpte mig.

Tiden springer som bekant iväg när man har roligt så vi fick
snabbt gå igenom hur man kan jobba med en klients relationer till
t.ex. personer, bostaden eller kanske ett djur.

Kartpendling
Vi gick igenom hur man kartpendlar och hittar t.ex. Arne Groths
-2 och +2 områden inom gamla kultområden. Rolf  tog sedan med
oss ut och visade lite vad han hade hittat i området. Vädrets
makter var inte med oss just då så vi kunde inte stanna ute så
länge.

Tyvärr hann vi inte mäta av våra bostäder och som vanligt
kändes det som om kurslängden var alldeles för kort för att hinna
med allt, även om våra huvuden snurrade av all information vi
hade fått.

Det har ännu en gång varit en mycket trevlig kurs och jag ser
fram emot fler spännande kurser. Agne Olausson berättade för
mig att det kanske kommer en lite längre kurs om hur man söker
av och renar bostäder. Den vill jag gå!

Marie Carlsson
Göteborg

HEALING MED HJÄLP AV SLAGRUTA

Rolf Heinemann förevisar sitt favoritredskap H3-antennen.
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Hej Agne,  här sitter jag på nattvakt og tar dina ord till mitt
hjärta. Du har säkert fått bättre beskrivningar (felfria
framförallt), i så fall tar du naturligtvis dessa.. Skulle jag vara
den enda som förbarmar sig, så är min version följande:

Efter flera års uppehåll skall jag till slagrutemöte igen. Jag
minns, att här får man vara som man är, det finns alltid nån
att prata eller skratta med. På slutet frågade Agne, vem
som skulle skriva om mötet för ”vår egen tidning”, då blev
alla plötsligt döva och tittade på något väldigt intressant långt
borta.

Här kommer så mitt försök:

Utflykten till ett stenröse blev svårforcerad för somliga, men
väl framme hittades det gladeligen allehanda energier, pekare
i alla dess former svirrar åt olika håll, det hittas kraftpunkter
för honom och henne, somliga beskriver färgstrålar för oss
som bara ser ett par mossiga stenar. Men vackert är det.

Madonnan i Glava kyrka ger tydligt uttryck för att hon inte
vill vara där, men hon har ju inget val. På vissa platser i
kyrkan snörps hjärtchakrat åt, på andra ställen upplevs hur
det lättar. En ovanlig syn i en kyrka: alla mäter med sina
pekare, somliga med mössan på!? De olika resultaten
diskuteras ivrigt.

Senare bjudes det på flera föredrag: Lena Olsson har talets
gåva, och låter ett knäpptyst publikum delta i sin veckolånga
vandring på pilgrimsleden El Camino mellan Frankrike och
Spanien.
Andra föredrag med inåtriktat blick och ljudfulla personliga
energiopplevelser, resp. från publiken bortvänd föredragare
kom inte så hem. 

Det lär iallafall finnas kraftpunkter över hela jorden,
namngivna portar som öppnades de sista åren, och mer
skall det bli. Snart. Jag vill visa respekt, för medmänniskor,
som utför ett arbete i det fördolda, även om det omnämdes,
vem som måhända få ta åt sig äran att ha varit med om det
ena eller andra ljusarbete. 

Vi trakterades med den bästa tänkbara mat av en oförtröttlig
skara vänliga medmänniskor, fick ranta runt i ringen med
sirliga fotsteg till allehanda musik från olika håll i världen,
och avslutade lördagen med en stark opplevelse:

Erena Rhöse, Maoriprinsessan från Nya Zealand, lät oss delta
i en ceremoni enligt hennes folk, fylld av färger, symboler,
starka ordlösa sånger, trumslag och ljud. Var och en fick
delta, blev ”betrummad”, kramad, höll i heligt vatten, och
en ovanlig stav. I allt det främmande hittade jag bekanta
aspekter: Som nattvarden, liturgiska sånger, kyrklatin,
vigvatten.  

 På söndagen slutligen letade vi visioner, egna och andras,
personliga, och i större sammanhang.  Vi får höra, att vi är
många, vi får hjälp, det finns hopp för Moder Jord och allt
levande. Men arbete återstår.

Vi fick inblick i Rolf Heinemann´s helande auraarbete, och
det är säkert fullt begripligt när man väl har förstått hur
man gör.
Alla de som lagt ned mycken möda och arbete för att låta
oss delta i deras kunskap blev ärade, och om och om igen
mäts det kraftstrålar och energier.

Siffror och långa tal med komma bjöds på, som blir internt
förstått och kommenterad (och kontrollerad!) Betraktaren
hänger inte med - men åker hem full av förehavanden, glädje,
styrka, utbytta adresser, en önskan att återkomma.   
Det måste väl vara pga alla dessa energier!  

Dorothea Mumm

GLAVAMÖTET
        Dorotea Mumm

Jag är övertygad om att det finns något sådant som
återfödelse, att livet är framsprunget ur döden och att
de dödas själar existerar.
Sagt av Sokrates (469 – 399 f.Kr.)
Att använda slagruta är förmågan att hitta något som
är gömt, vanligtvis vatten eller ett mineralämne, under
marken. Denna förmåga kan dock användas till att
lokalisera vad som helst. Jag använder den till exempel
regelbundet för att hitta föremål som mina barn har
tappat bort. Slagrutemänniskor använder sig ofta av en
trädklyka, men man kan använda många olika föremål
eller – som en del gör – bara händerna.
.
Traditionen att gå med slagruta är mycket gammal.
Långt inne i Tassili-n-Ajjer-grottorna i sydöstra Libyen
finns grottmålningar som visar en grupp människor som
ser ut som en slagruteman med en Y-formad trädkvist.
Dessa rader inleder ett kapitel (Att använda slagruta) i
den nyutkomna boken ”Lär dig minnas dina tidigare
liv” av Richard Webster (Richters förlag)
Ett kapitel handlar om att använda slagruta för att
komma fram till tidigare liv.
Anita Elmerfeldt

Ytterliggare ett Boktips
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Ryskfödde Pitirim A. Sorokin, som var professor i sociologi
vid Harvarduniversitetet i USA 1930 - 1959, såg intuitionen
som en tredje kunskapskälla vid sidan av förnuftet och sin-
nena. Han sa att vi inte exakt kan förklara vad intuition är,
men vi kan se att den faktiskt finns som en inre förmåga och
har spelat en avgörande roll i den mänskliga kulturens histo-
ria, i kunskapsprocessen, i skapandet, såsom inom vetenska-
pen, filosofin, tekniken, konsten, mystiken och religionen.
Bland annat har intuitionen satt igång en rad upptäckter och
uppfinningar. I all kreativitet spelar intuitionen en stor roll.

Intuition torde finnas med i allt vårt tänkande, anser Sorokin,
även i det allra mest logiska vetenskapliga tänkandet. Det är
exempelvis intuitionen som talar om för oss att vissa axiom
(självklara grundsatser) är axiom.

Men intuition ger ingen garanterad sanning, utan tvärtom le-
der den för det mesta vilse! Kan den då överhuvud taget an-
vändas? Ja! Sorokin påpekar att även sinnesobservationer och
förnuftstänkande för det mesta leder fel. Det visar den mänsk-
liga tankens historia, som i själva verket är den mänskliga
dumhetens historia. Intuitionen är inte sämre än de andra
kunskapsvägarna, anser Sorokin. Men man behöver inte tro
på varje intuition - lika lite som på allt som sinnena och för-
nuftet talar om för oss.

Intuitionens sanningar kan prövas och verifieras eller förkas-
tas på samma sätt som sinnenas och förnuftets sanningar. De
mest komplexa sinnes- och förnuftssanningarna, exempelvis
inom vetenskapens område, kan prövas endast av ett fåtal
experter. Vi andra får tro på vad auktoriteterna säger. Och de
högsta formerna av intuition, till exempel inom mystiken,
kan också bara verifieras av ett fåtal mystiker. Vi andra kan
bara jämföra vad mystiker från skilda tider och kulturer har
funnit. Men, påpekar Sorokin, det tycks faktiskt finnas större
överensstämmelser mellan intuitiva mystiker än mellan stora
vetenskapsmän och lärde, vilkas satser grundas på observa-
tioner och förnuftsresonemang.

Sorokin understryker intuitionens betydelse: vad den resulte-
rat i, såsom religioner, sublim konst och andra höga värden,
är lika viktigt och nödvändigt för den mänskliga kulturen som
de kulturyttringar som grundas på observation och förnuft,
såsom vetenskapen och teknologin.

(Källa till avsnittet om Sorokin är boken Kunskap - från frag-
ment till helhetssyn av Stig Lindholm [Liber 1985] kapitlet
Intuition och kunskap om helheter).

Agne Olausson

Använder vi rutgängare
intuition?

MångMångMångMångMångårårårårårig  sig  sig  sig  sig  studiecirtudiecirtudiecirtudiecirtudiecirkkkkkelelelelel
krkrkrkrkring  slaging  slaging  slaging  slaging  slagrrrrrutututututananananan

Slagrutegruppen Glava-Arvika bildades februari 2001 av
Berit Engqvist o Krister Karlsson som en studiecirkel i
studieförbundet NBV. Gruppen har fortsatt som studiecirkel
och ett 30-tal deltagare har från och till ingått, varav fem har
varit med hela resan från starten.
För att samla på oss kunskap började vi med att läsa makarna
Hamiltons böcker och åkte ut och undersökte de forn-
lämningar som vi kände till västra Värmland. Sven Lind,
tidigare ordförande i slagruteförbundet, var oss till god hjälp
med både helgkurser och vid utflykter under de första åren.
När vi gått igenom fornlämningar och gamla finnbygder
fortsatte vi med kyrkorna runt Glafsfjorden. Även pilgrims-
leden från Lurö mot Trondheim passerar genom våra trakter.
Delar av den leden har vi också undersökt.

Under årens lopp har vi besökt många intressanta platser
runt om i vår bygd för att studera dess energier.
Rolf Heineman har också gett oss nya infallsvinklar under
helgkurser då han besökt oss.
Vi har varit en öppen grupp där deltagarna haft många
erfarenheter med sig – elallergiker, överkänslighet mot
kemikalier etc. där vi lärt oss vilka fördelar det kan vara att
använda slagrutan i vardagen. Gruppen har under åren varit
öppen för många områden som har med energier att göra –
föreläsningar i många spännande ämnen, utforskande
undersökningar och praktiska övningar. Det är idéer och
nyfikenhet hos gruppen som avgör programmet. Periodvis
har gruppmedlemmarna själva studerat in projekt och
redovisat för gruppen.
Vi har blivit ett intresserat och glatt gäng som har mycket
trevligt tillsammans!
I flera år har vi diskuterat att inbjuda till en höstkonferens i
trakterna. Nu kom vi till skott med en intressant helg i Sölje
i september och den kan kanske inspirera flera av våra egna
deltagare att delta i slagruteförbundets möten.
Krister, Bengt, Gun, Berit

LITE AV VARJE
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RENSA BORT DÅLIGA
ENERGIER I BOSTÄDER
Lärare: ÅKE PIHLGREN   Plats: Stockholm

Detta är 4 delars gedigen utbildning, som lär dig vidta
de åtgärder som behövs.
Mycket mer än currylinjer och vattenådror påverkar
oss negativt. En effektiv sanering av  energier i
bostäder kräver omfattande kunskap!

   KURSDEL 1: lö+sö 4-5 april i Stockholm.
Övning på olika negativa energier/fält. Genomgång
av checklista. Inpendling av: Negativa linjer på karta
och ritning, fält -2 och +2, negativa pelare,
dubbelkors, S:t Georges-kors, sexkant-fönster med
planetlinjer och UFO:s, bergsprickor, negativa
leylinjer.
Genomgång av Arne Groths frekvenstabell för
identifiering, frekvensbestämning och  avstörning av
okända linjer och energier.
Mätning av Bovisvärden.
Info och övning på olika slags andeväsen, spöken,
utomjordingar och småväsen.

   KURSDEL 2: lö+sö 30-31 maj
Info och övningar: Svart magi, tak- och golvfält, andar
i människokroppar, dimensions-portar,
avrättningsplatser, horg-/hargenergier. Inkänning på
fantombilder, foton mm. Förbannelser.
   KURSDEL 3: lö+sö 22-23 augusti
Avstörning. Besök i bostäder för att rensa bort dåliga
energier.
   KURSDEL 4: lö+sö 3-4 oktober
Besök i bostäder, som ovan.
Förkunskaper krävs: Hör med oss.
Pris:  Del 1-2:  2.150:- /del. Del 3-4:  2.000:- /del.
Kurskompendium ingår. Kontakta oss för mer info.

PENDELKURSPENDELKURSPENDELKURSPENDELKURSPENDELKURS  21-22/2  Lärare: Eva Svensson

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
www.jordstralningscentrum.se
jc@vingar.se  Telefon 08 – 510 110 25

Vi arrangerar Varje Vecka olika föredrag och
kurser inom många alternativa områden.
Ring gärna efter gratis program-broschyr
eller läs mycket mer på vår stora hemsida.
GRATIS nyhetsbrev, t ex program, bra TV-tips, humor,
via e-post: http://slagrutenytt.vingar.se

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
arrangerar under 2009 en

avancerad utbildning i slagruta:

Vi tillhandahåller nu följande trycksaker:

Du som gärna läser även utländsk litteratur har här en ordbok
som har framställts i första hand för slagruteanvändare.
Nu är det lättare att förstå vad man skriver om på ytterliggare
tre språk. Pris 40:- Kr.

För att kontrollera frekvenserna enl Arne Groth´s steg så
har det många gånger visat vara svårt att tillverka mera ex-
trema trådlängder för svängningskretserna.
Här har du möjligheten att testa även stegen från
AGS -100 till  AGS +200. Pris 35:- Kr
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KONTAKTER
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!

VI UNDERSÖKER DITT HEM OCH DIN HÄLSA

Rolf Kjellström Stockholm 08 - 35 82 10 Benny Karlsson Tranemo 0325 - 760 14
Svante Lindström Uddevalla 0522 - 721 88 Per-Uno Fransson Västerås 021 - 13 72 7
Gun-Britt Nilsson Åmål 0532 - 156 09 Magnus Bråthen Uddevalla 070 - 22 70 423
Rolf Heinemann Örebro 019 - 24 07 96 Bertil Pettersson Örkelljunga 0435 - 46 11 28
Peter Westergård Fagersta 0223 - 109 22 Eva Kathriner Rättvik 0248 - 401 84
Aldo Olsson Lönsboda 0479 - 510 26 Paul Holmberg Götene 0511-34 00 3
Enar Rådberg Degerfors 0586 - 418 32 Jordstrålningscentrum   Stockholm 08 - 510 110 25

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR

Agne Olausson Lysekil 0523-66 25 92, Biodling och Jordenergier, Nybörjarkurser
Slagrutan Tvärs Örebro 019 - 24 07 96 Kurser, Föredrag
Svante Lindström Uddevalla 0522 - 721 88 Kurser
Benny Karlsson Tranemo 0325 - 760 14 Kurser, Föredrag
Gun-Britt Nilsson Åmål 0532 - 156 09 Kurser, Föredrag
Jordstrålningscentrum     Stockholm 08 - 510 110 25 Kurser, Föredrag

Lokala kontakter

Bohuslän: Agne Olausson 0523 - 66 25 95
Skaraborg: Helena Frykstrand 0511 - 533 87
Närke: Rolf Heinemann 019 - 24 07 96
Dalsland: Maud Strömbergsson 0530 - 128 82
Stockholm: Åke Pihlgren 08 - 590 333 71
Skåne: Mats Borgström 0411 - 441 57

Kan Du vara kontaktman i Ditt område?
Ta i så fall kontakt med vår sekreterare Maud Strömbergson eller
vår ordförande. Tel.nr. hittar du på sidan 2.

FÖRENINGAR

Kinnekulle Rutan Götene 0511-533 44      0511-533 87
Slagrutan Tvärs Örebro 019 - 24 07 96
Skånska Slagruteföreningen Rydsgård 0411 - 44 157
JiS  Jordstrålningssällskapet i  Stockholm 08 - 590 333 71
Jordstrålningscentrum Stockholm 08 - 510 110 25
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Boken Helande händer av Barbara Brennan som just kommit ut på svenska – en fantastisk bok om man vill veta mer om
hur kroppen och vi människor fungerar på energiplanet. Innehåller också en hel del mycket intressanta bilder på auran

och chakrasystemet! Den boken har ju under ca. 20 år endast funnits på engelska …Priset på adlibris är ca. 180 kronor.

Denna karta visar hur långt energi-
erna hunnit sprida sig. Tiderna avser
söndagen den 12-oktober 2008. Punk-
terna visar var kanten mätts på plats
och cirklarna visar hur stort område
som täckts in antaget att fälten expan-
derat lika snabbt i alla riktingar.

Arkitekten Eike G. Hensch  undervisade före sin pensionering
som Professor på Fackhögskolan Hannover i  ämnena Husteknik,
Byggnadslära, Stadsbyggnadssociologi och Byggbiologi. Med
denna bakgrund är hans livslånga forskning och praktik en
milstolpe i radiestesiens historia.
Den s.k. Fysikaliska radiestesien, som Eike Hensch har varit med
om att prägla, går långt över det folkliga slagrutegängeriet. Den
mänskliga kroppen är ett ytterst sensibelt sände- och
mottagningssystem för frekvenser i Gigahertzområdet, som
inverkar reglerande på biologiska processer. Med hjälp av
högutvecklade radiestetiska antenner kan svängningsfält
förstärkas, göras synlig och kan värderas.
Med böckerna ”Geomantisk planering, byggande och boende”
har författaren åstadkommit ett radiestetisk grundläggande
informationsmaterial som bygger på hans kunskap, som han själv
har samlat i arbetsblad och föredragsunderlag. Otaliga
handgjorda ritningar och teckningar bidrager till förståelsen av
förklaringar till närmast alla frågor och fenomen som man
konfronteras med i den radiestetiska praktiken.
Böckerna är på tyska.
ISBN 978-3-927369-30-6  Drachenverlag

BOKTIPS

Bild och text till denna karta se förklaringar på sidan 6


