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Publicerade författare i SLAGRUTAN
ansvarar själva för innehållet i sina
artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att
korta och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda
att bevakas mottages tacksamt. Vid
insänt material anges tydligt om det skall
återsändas.
Slagrutan tackar innerligt följande fotografer
för bidrag till detta 60:e
nummer:
Anders Brundell
Gaute Hadland
Göran Gustafsson
Thord Nilsson
Framsidesbild:
Pär Wedin

Det kom ett brev:
”Hej Agne!
Har läst din artikel om Biodling och
jordenergier på nätet. Mycket intressant!
Jag är biodlare sedan 25 år tillbaka i
tiden.En biodling som har varierat upp
och ned i fråga om bistyrka och honungsskörd och bidödlighet.
Jag har sedan ett tiotal år hållit på
med currylinjer och jordenergier och
har undan för undan överfört mina
erfarenheter på min biodling med
ett mycket bra resultat. Det råder inte
någon som helst tvekan att currylinjer
har en positiv inverkan på bin. Jag har
friskare bin ,starkare samhällen, bättre
honungsskörd. Jag har också gjort den
iaktagelsen att när bin svärmar så söker
de sig till ett currykryss.
Jag stödjer din artikel på nätet till
100%. Jag har gått några kurser för Erik
Welamson här i Örebro. Är numera
medlem i Svenska Slagruteförbundet.
Du får gärna höra av dig till mig.
Mvh. Namn namn”
Det är nödvändigt att det kommer lite
tillbaka om man skall orka hålla på och
jobba med föreningsverksamhet. Ett
sådant här brev betyder en liten kick.
Någon läser. Någon tänker: Någon lägger lite tid på några rader.
Gör det Du också. Gillar Du Slagrutan så tala om det för redaktören. Gillar
Du den inte så tala om det för mig så
kan vi kanske bättra. Detsamma gäller
naturligtvis också nätsidorna.
Det kommer ebrev ibland och även
telefonsamtal. Någon vill ha hjälp med
vattenletning. Någon mår inte bra.
Några har hittat oss på nätet och blivit nyfikna. Det är alltid trevligt med
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Specialarbete Slagrutan
Robert Carlesten

Specialarbete forts...
Robert Carlesten

Jordstrålning i och runt kyrkor
Gaute Hadland

Thord Neumuller Hartmann/Curry
O.G. Nilsson Centralsjukhuset
Kurs - dåliga energier i bostäder
Åke Pihlgren
Ett litet experiment med vatten
Thord Nilsson och Åke Pihlgren

Ordföranden
tar ordet!
Agne Olausson
kontakter. Ibland kan vi lösa problemen men ofta får vi inte reda på hur
det gick.
En annan medlem skrev: ”Hej Agne!
Här kommer en liten rapport från mig.
Först linjerna. De har nu varit frånvarande i mitt hus fortlöpande 30 dygn
med början den 19 oktober. Det är
alltså sprickan i nätet som står öppen .
Utanför finns de som vanligt.”
Det är Thord som tappat bort curryenergierna i sitt hus i perioder. Det har vi
skrivit om tidigare men hur ser det ut
hos Dig?
Har Du intressanta mätresultat eller
upplevelser som har med de intuitiva
sökmetoderna att göra så berätta för redaktören så han kan skriva i Slagrutan
som ju är allas vår tidning.
Vintern är här och det blir kallt om fingrarna men kolla inomhus. Bevaka en
eller flera energier. Hur hänger de i hop
med månstånd, dag-natt och kanske
andra aktiviteter? Anteckna och meddela oss andra. Du har säkert koll på
energierna hemma hos Dig men har
det kommit något nytt på senare år?
Kolla och meddela.
De nya energierna som började upptäckas 92 kommer ju sammanlagt 11
st enligt vad som förtalts mig. Artikel
om detta har vi ju haft tidigare men det
är kanske dags att skriva igen. Du kan
ju leta hemma. Kanske hittar Du något
nytt.
På annan plats i tidningen finner Du

Innehåll

och Labyrint
10 Fornborg
Från Riksantikvarieämbetet
i Dalarna
11 Höstmöte
SSF
Andersson PSI-spåret
12 Göte
Leif Paulin - avstörning metaller
Olausson - ledlampor
13 Agne
Patrik - läsarfråga
- en sanningsdetektor
14 Pendeln
Harry Blom

inbjudan till en en ”fortsättningskurs”
till mycket fördelaktigt pris.
Konvent med kurser, föredrag och andra aktiviteter kommer ju som vanligt
i Kristi Himmelsfärdshelgen men inte
som vanligt i Rättvik. Du kan ju notera
det redan nu i Din kalender. Eftersom
planering pågår så har Du möjlighet
att komma med förslag på sådant som
Du är speciellt intresserad av. Kontakta
Anna som är planeringschef. ( se sid 2)
Årsmötet är ju under konventet så har
Du motioner eller annat till årsmötet
så hör av Dig till sekreteraren (se sid 2)
senast under januari.
Nordiska Slagrutemötet planeras som
tidigare till månadsskiftet juli/augusti.
Har Du tips och synpunkter så hör av
Dig till mig (se sid 2). Plats. Program.
Fler kurser/informationer som önskas.
Hör av Dig till sekreteraren (sid 2).
Jag läste nyss om PSI-spåret. Ett spår
som vi ”skapar” själva. (Boken presenteras på annan plats). Då kommer ju en
fundering, finns det fler av de energier
vi indikerar som är ”skapade”? De som
inte är ”skapade”, var kommer de ifrån?
Det vore intressant att få del av Dina
erfarenheter eller funderingar. Kanske
en sida i Slagrutan med ”Våra funderingar”. Såväl tekniska som filosofiska.
Kanske lite funderingar om allt det vi
sysslar med.
Nu skall jag gå över till julfunderingar,
d.v.s. var jag skall hänga alla lampor och
andra belysningar som Ulla och grannarna vill se till jul.
Jag tillönskar alla en riktigt

GOD OCH LUGN JUL

och

ETT GOTT NYTT ÅR!
Agne Olausson

rapport
Höstdagjämning och höstmöte
15 Kinnekulle-Rutan
SSF
Kalender
16 Höstkurser
i Bosnien - resa
17 Pyramiderna
Kalender
18 Notiser
SSF
19 Kontakter
Lokalföreningar
Lokalförening
20 DalaRutan
Anders Brundell
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Välkommen till Slagruta och jordstrålning - ett specialarbete!

På denna sida försöker jag presentera
och förklara ett fenomen som länge varit en naturlig del av vardagen, men som
under senare år fallit allt mer i glömska.

Så stäng av den eventuellta skepticismen, åtminstone för ett tag, och
upptäck en ny värld, som dock varit
känd av våra förfäder i hundratals år!

SSF har Roberts benägna tillstånd att
publicera valda delar ur hans arbete.
Här följer fjärde delen:

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten.

Trojaborgar
Trojeborgar kallas ofta de stenlagda
labyrinter som det i Sverige finns ca.
300 av. De är byggda efter ett visst system där man utgår från ett kors, fyra
vinklar och fyra punkter.

garna.
Jordstrålningen varierar tydligen mellan de olika gångarna, vilket påverkar
vår aura och därmed också vårt psyke.

magnetiskt, elektriskt eller radioaktivt
fenomen.
Här följer en kort sammanfattning
på vad de mest framstående forskarna
inom området anser att det är:
Värmestrålning från jordens inre som
ändras när man passerar exempelvis
vattenådror. Gustav Freiherr von Pohl,
Tyskland
Elektrostatiska
spänningsskillnader.
Dr. Lehmann, Tyskland

Drottning Kristinas ridbana
utanför Kungsör.
Sedan kan man genom att sammanbinda ändarna och punkterna skapa en
slags labyrint. Det finns många sägner
och myter omkring trojeborgarna. De
sägs ha används till allt från lekar till
magiska föreställningar.
Jordstrålningsmönster
Det intressanta med borgarna är att
dess stenläggning skapar ett nytt
jordstrålningsfält i den närmaste omgivningen. Runt trojeborgen skapas ett
blomliknande mönster i jordstrålningen. Detta blommönster har åtta blad
och dess centrum ligger i mitten av trojeborgen. Vinklarna mellan varje “blad”
är således 45°.
Mönstren kring trojeborgarna fanns
inte innan borgarna lades, utan kommer tydligen till då stenarna placeras
på detta sätt. Det verkar som om gitternäten utnyttjats till att skapa mönstereffekten kring och i trojeborgarna.
Psykisk påverkan
De olika gångarna i labyrinten påverkar
tydligen auran på olika sätt. Experiment har gjorts där flera personer fått
gå från ytterkanten till centrum av en
trojeborg, och beskriva vad de känner i de olika gångarna. Olika känslor
beskrivs för var och en av de olika gån-
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Flyttade stenar
På flera platser i Sverige har man funnit ett antal stora stenar och klippblock
som av människan blivit uppallade eller
flyttade till sin nuvarande position.
Efter inprickande på en karta har de
visat sig ligga på exakta raka linjer genom landskapet.
Dessa linjer kan vara flera mil långa.
Mellan dessa stenar och klippblock
kan man detektera en eller flera leylinjer. Genom att placera andra stenar på
leylinjerna kan man påverka linjernas
riktning och bredd.
Kommunikation?
Teorier finns om att denna möjlighet
att kunna påverka leylinjerna, även på
stora avstånd, har används som kommunikationsmedel av våra förfäder.
Om det mellan två platser går t.ex.
åtta stycken leylinjer, så kan man alltså
“släcka” någon eller flera av linjerna genom att lägga en sten på den.
Det ger 64 olika kombinationer. Man
kan alltså ha använt leylinjerna för att
förmedla budskap, i exemplet finns
möjlighet till 64 olika meddelanden.

Vad är jordstrålning?

Som tidigare nämnts, talar idag mycket
för att jordstrålningen varken är ett

Elektriska fält från elektrokinetiska så
kallade strömningsströmmar. R. Reiter,
Tyskland, prof. R. Häfeli och ing. W.
Schaad, Schweiz
Jordström, luftelektrisk vertikalström
och pulserande likström. Wendler och
Wetschky, Tyskland
Jonisering av radioaktiv strålning, radon. Ing. P. Cody, Frankrike
Jonisering. Dr. P. Dobler, Tyskland
Neutronstrålning. Dr. Aschoff,
Tyskland
Termisk neutronstrålning, mikrovågstrålning. R. Endrös och prof. K-E.
Lotz, Tyskland
Fält från spänningar i berggrunden. A.
Apostol, Rumänien och N-A. Mörner,
Sverige
Biogravitation. Dr. Alexander Pavlovich Dubrov, Ryssland
Resonansfrekvenser
Det råder alltså skilda meningar om
jordstrålningens härkomst. Vad som
allt fler forskare idag är överens om, är
att skillnaden mellan olika jordstrålningsfält beror på skillnad i jordstrålningens frekvens.
Att varje grundämne har en unik reso-

nansfrekvens är konstaterat. Alla material har sedan också en unik frekvens,
vilken uppkommit genom interferens
mellan grundämnena materialet består
av.
Bildar linje
Det intressanta i sammanhanget är
att två föremål av samma ämne, alltså
också med samma resonansfrekvens,
som befinner sig i närheten av varandra, skapar ett jordstrålningsfält emellan sig. Två stora stenar av samma bergart som står uppställda invid varandra
bildar en smal jordstrålningslinje emellan sig, vilken alltså går att detektera
med en slagruta. Ju större föremålen
är, desto starkare linje tycks det bildas
emellan dem. Vissa material skapar lättare en stark linje mellan sig än andra.
Exempel på sådana är magnetit och
bergkristall.
Även så små föremål som ett par
sockerbitar bildar en jordstrålningslinje
emellan sig, dock knappt detekterbar
med en slagruta.
Många menar att den unika resonansfrekvensen i varje objekt skapar ett
jordstrålningsfält med en proportionell
frekvens runt objektet. Det är alltså
inte bara runt människor och djur det
finns en aura, utan det finns alltså ett
liknande fält även runt föremål.
Frekvens hos auran
Frekvensen hos människans aura beror på vilken sammansättning av olika
ämnen kroppen består av. Man har
funnit att ju äldre en människa är, ju
högre frekvens har människans aura.
Detta förklaras med att man under sin
livstid ständigt tar upp metalljoner av
olika slag, som interfererar med övriga
ämnen i kroppen, och skapar en högre
frekvens på auran.
Auran runt ett föremål är normalt lika
bred åt alla håll, men om föremålet
alltså kommer i närheten av ett annat
föremål av samma material, så bildar
auran, likt en magnet, ett fält emellan
de två föremålen.
Frekvensbestämning
Som tidigare nämnt finns flera metoder
för bestämning av frekvensen hos ett
objekt. Experiment som bl.a. docent
Nils-Axel Mörner gjort, visar att man
på ett ganska enkelt sätt kan bestämma
denna. Det har visat sig att om man
med en vanlig tongenerator genererar
olika toner, d.v.s. olika frekvenser, och
samtidigt låter en person detektera ett
jordstrålningsfält så försvinner fältet
vid en viss frekvens. Istället skapas en
linje från ursprungsläget för fältet till

högtalaren i tongeneratorn!
Varje slags jordstrålningsfält har sin
bestämda frekvens då det uppträder på
detta vis. En vattenåder går t.ex. inte att
detektera om den utsätts för frekvensen
440 Hz. Andra fält och dess frekvenser
är t.ex. Currylinjen med 202 Hz och
Hartmannlinjen med 142 Hz.
Om dessa frekvenser är fältens verkliga
frekvenser eller bara proportionalitetskonstant till den verkliga frekvensen,
finns ännu inget svar på.
Skilda system
Arne Groth, en annan framstående forskare inom området, har ett liknande
system för frekvensbestämning. Tyvärr
har de båda inte kommit fram till
samma resultat i sina undersökningar.
Frekvenserna från Mörners och Groths
experiment tycks dock vara proportionella med varandra, då Groths
frekvenser är i det närmaste exakt de
dubbla mot Mörners mätningar.
Enligt Groth, som också utarbetat en
formel för frekvenserna, finns även ett
antal andra slags fält än de jag behandlat här.
värde på x typ av fält

frekvens

6
8
10

401,9 Hz
279,1 Hz
193,8 Hz

14

currylinje
hartmann
strömmande
vatten
jordström

93,5 Hz

Det finns ett matematiskt samband
mellan de olika frekvenserna. Intervallerna regleras av faktorn 1,2. I diagrammet till höger är x värdet på exponenten till talet 1,2.
Det lär även finnas positiva zoner,
liknande pelaren, med frekvensen x=4
och x=12, och lokalt negativa zoner
med frekvensen x=16 och x=20.
Ökar med åldern
Frekvensen på människans aura varierar
som sagt med mängden ackumulerade
föroreningar i kroppen. Frekvenser från
84 till 92 Hz har uppmätts, där 84 Hz
var hos ett spädbarn och 92 Hz hos en
gammal människa.
Frizoner?
Frizon eller friläge brukar en plats som
avgränsas av gitternätens fält benämnas, se figur 4.6. Ordet antyder att
det skulle vara fritt från jordstrålning
på dessa platser. Men eftersom det är
förändringar av den jordstrålning man

exponeras för som ger utslag, kan det
mycket väl vara så att de s.k. frizonerna
i själva verket är ett fält i sig. Vi exponeras i så fall ständigt för olika slags
jordstrålningsfält, där varje fält har en
egen frekvens.
Jordstrålningsfält med frekvenser över
den frekvens kroppens aura har, misstänks vara de som minskar auran. Och
motsatt så ökar bredden på kroppens
aura om den exponeras för fält med
jordstrålningsfält med lägre frekvens.
Exempel på ett sådant fält är pelaren.
Praktisk användning
Att två objekt av samma material bildar en linje mellan sig är vad man utnyttjat vid letandet efter malm. Man
håller då en bit ren metall av det slag
man vill hitta, och på så sätt bildas
en linje, eller flera linjer, till större
ansamlingar av metallen i marken.
Det var samma fenomen som slagrutemannen utnyttjade då han fann
Linnés borttappade pengar. Han höll
ett mynt av samma metall i sin egen
hand, och följde bara linjen mellan de
borttappade pengarna och hans hand.
De uppallade stenarna bildar på samma
sätt en linje genom landskapet, skillnaden här är att stenarna ligger kvar
och så även linjerna, vilka man alltså
kallar leylinjer.
Jordstrålningens härkomst
Då förändringarna hos gitternätens
och bergssprickornas bredd sammanfaller med tidpunkterna för de förändrade spänningarna i berggrunden, kan
man anta att jordstrålningen har något
samband med just bergspänningen.
Jordskorpan består till ca. 40 procent av
mineralen kvarts, vilken har piezoelektriska egenskaper.
Med detta menas att när ämnet utsätts
för tryck så uppstår elektrisk spänning.
Omvänt så börjar kristallen självsvänga
när den utsätts för elektrisk spänning.
Detta utnyttjas t.ex. i kvartsur. Eftersom jordstrålning nu bevisligen inte
är av elektrisk härkomst, men då man
samtidigt funnit flera anledningar att
tro att kvarts framkallar jordstrålning,
så lutar misstankarna alltså åt att det
förutom elektricitet även genereras ett
annat fält i samband med att kvarts
utsätts för tryck.
Fortsättning följer i nästa nummer...
Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten
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Jordstråling i og rundt kirker

ange har kartlagt jordstråling
rundt kirker og gamle kirkeruiner. Det har jeg også gjort
og forundret meg over at det er et standardmønster som en finner igjen over
alt.
De fleste kirker er jo orientert øst-vest,
med inngang fra vest. Standardmønsteret er da som vist med svart i bildet
av Time kirke (som jeg hørte til da jeg
var liten). Det er hartman linjer langs
alle yttervegger, langs våpenhuset (eller
fundamentet for tårnet) langs sidene av
inngangsdøren, og en solid linje, ofte
dobbellinje midt i inngangsdøren og
opp midtgangen. Så er det currykryss
ved alteret, og ofte ved inngangsdøren,
og ved døren som leder inn i kirken.

kapell, ikke mange meter ut fra kapellet
er de helt borte.

det seg at det var bygget en rampe for
rullestolbrukere rundt inngangspartiet. Da var det kommet til nye linjer
langs kantene av denne rampen (vist
med rødt på bildet) Det er også en linje
langs kanten av oppkjøringen helt til
høyre som ikke kommer med på bildet.
Den linjen var ikke der før. Hva skjer?
Så i høst tok jeg en tur til Undheim kapell som ble bygget ca 2000, fordi det
gamle brant ned. Dette nye er bygget
på en ny tomt et lite stykke fra der det
gamle stod. Det er i alle fall ikke bygget
etter noen jordstrålelinjer! Det kan vi
nok si ganske sikkert. Så viser det seg
at der har de samme Hartmanlinjene,
som er standard for kirker, etablert seg.
Langs vegger, langs kanter, inngangsparti, og en stor rett inn inngangsdøren. Unntaket er langs veggen
til venstre (mot nord), der står klokketårnet. Der er det ingen linje langs
ytterveggen, men en linje på hver side
av klokketårnet. Se bilde av Undheim
kapell.
Nå har jeg her bare vist linjene som går
i øst-vest retning.

Vi har jo ment at de som bygde kirker
visste om disse linjene og bygde kirkene
etter linjene.
Men så sjekket jeg igjen i vår, da viste

Dette har jeg lurt litt på, så i sommer
tenkte jeg jeg skulle sjekke den sterke
linjen inn inngangsdøren. Så viser det
seg at 10-15m ut fra kirken er den plutselig slutt, helt borte.
Dette har jeg dobbeltsjekket med Helge Haugland (ny styremedlem), og vi
finner det samme. Faktisk tar alle disse
linjene jeg har tegnet inn slutt noen
meter ut fra kirken. Det samme er tilfelle med de nye linjene ut fra Undheim

Se människan

inte härska

På veien hjem fra Nordisk samling
i sommer stoppet vi ved Eidsborg
stavkirke for å ta litt mat, det gjør vi
ofte. Dette er jo en gammel kirke, så
den må jo vise hva som er fra gammelt
av. Ganske riktig, linjene ut fra kirken
følger mønsteret. Men når jeg følger
linjene ut fra kirken tar de plutselig
slutt, noen etter noen få meter, mens
den ut fra inngangen tar slutt etter 1015m.
Dette er jo noe alle kan sjekke i sine
egne kirker. Det er ganske tydelig når
en bare ser etter.
I neste nummer kommer vi med flere
slike målinger som klart viser at det
var nok kirkene som kom først, så kom
jordstrålene. Dette finner en igjen overalt, jordstrålene etablerer seg og flytter
seg etter omgivelsene.
Kan så rutenetten være noe fast rigid
naturgitt mønster som går over hele
jorden?
Gaute Hadland

utan tjäna

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först
finna henne där hon är och börja just
där.

så beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa
honom.

Den som inte kan det lurar sig själv, när
han tror att han kan hjälpa andra. Föra
att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men
först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte
att jag kan och vet mera.

All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att
undervisa inte är att vilja härska, utan
att tjäna.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,
6
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Kan jag inte detta, så kan jag heller inte
hjälpa någon.
Sören Kierkegaard

Vem vrider på kontakten till Curry- och Hartmannlinjer
Vem vrider på kontakten till Curryoch Harmannlinjer?
Det vanliga är ju att Curry och Hartmann linjerna alltid finns på sina givna
platser. Fast så är det inte alltid.
Under en längre tid - 2 år och 6 månader - har jag gjort kontroll av Curry och
Hartmannlinjernas närvaro i mitt hus
med minst 15 testprov per dygn. Resultaten är fortlöpande protokollförda.
Anledningen till detta förfarande var
ett telesamtal från en person i Stockholm vari han ber mig kontrollera de
nämnda linjernas närvaro på kvällen i
mitt hem. Aktuellt datum var då 25/9
-07.
Uppdragsgivaren hade varit närvarande vid något av mina föredrag
angående jordstrålning och vid detta
tillfälle lärt sig gå med pekare och att
finna linjerna vilket väckt hans intresse
för fenomenet.
Uppdraget genomfördes och jag
fann linje frånvarande och det väckte
intresse för fortsatt sökande,
Under testtiden har jag funnit linjerna
komma och gå inom något liknande en
spricka i linjesystemet. Sprickans riktning följer en linje från norra Åland
till Halmsta bukten eller NO till SV.
Sprickans bredd är där jag bor c:a 100
m och mitt hus ligger strax intill östra

sidan. När linjerna är närvarande har
jag över mitt skrivbord på kontoret en
Hartmannlinje och strax intill en Currylinje och inom en meter från min
säng både Curry och Hartmannlinje.
Så det är nära till att utföra tester.
Som orientering kan jag meddela att
jag har sysslat med Curry- och Hartmann linjer i minst 25 år. Under den
tiden har linjerna alltid funnits på plats
med mindre avbrott som exempel 15
minuter vid fullmåne och helt nedan.

Vid tolkning av testprotokollet framkommer att linjernas skifte från närvaro till frånvaro - eller omvänt - ej
följer en fast rytm gällande dag, vecka,
månad, årstid eller år.
Jag har tittat på olika möjliga saker som
skulle kunna förklara förändringarna
t.ex. solfläcksaktivitet eller rörelse i
jordskorpan såsom jordbävning, men
jag har ej funnit något.

Då jag tidigare ej upplevt linjefrånvaro
i sådan omfattning som nu skett kommer frågan - vad är orsak till denna
förändring? Vem vrider på kontakten?

Hur vanliga är sådana här lokala variationer? Det vet jag inte men jag tror att
de är ovanliga. Under den tid då variationerna uppträtt inom ett bestämt
område har linjerna funnits konstant
utanför området.

De nu upplevda förändringarna i närvaro och frånvaro kan växla mellan
några timmar på ett dygn till den för
närvarande längsta frånvaron 143 dygn
i följd.

Thord Neumüller
Vevelsta
64033 Bettna
thordneumuller@hotmail.com

“

En intressant sak som
skett under testets senare
del - 1,5 år - är att jag
fått en varslande ingivelse om att förändring har
skett och vid varje sådan
kontroll har uppgiften
stämt. Det har nu hänt 39
gånger

”

PS.
Min första skrift “ Jordstrålning, Vår
hälsa och vår kultur” är nytryckt och
min andra skrift “ På resa med pekare”
är under nytryckning.
2010-07-11
DS.

Rapport från Agne O:

De har nu varit frånvarande i mitt hus
fortlöpande 30 dygn med början den
19 oktober. Det är alltså sprickan i
nätet som står öppen . Utanför finns
de som vanligt.

Centralsjukhuset kommer inte undan
Inte heller Centralsjukhuset i min
hemstad kommer undan jordstrålningen. Låg där i fem dagar och blev omtöcknad, dock icke av embolin.
Rekvirerade mina antenner (pekare)
och mycket riktigt - jag låg i ett currykryss.
Sköterskorna trodde inte på mitt
påbud. Överläkaren, en kvinna från annan kultur visste det mesta om strålningen och förstod mig.
Jag blev illamående och fick huvud-

värk vilket satt kvar i kroppen flera dagar efter utskrivningen. Jag hade förhöjt
blodtryck förorsakat av currykrysset.
Jag äter tre olika medikamenter men
dessa stoppar inte strålningens inverkan. Det verkar som att folk från andra
kulturer är mer insatta i jorstrålningens
inverkan på djur och människor.
Måste berätta om familjens igelkott
som följer de kraft och energilinjer som
finns mellan currykryssen. Det är som
om dom går på lina fram till sin lövhög.

Alldeles säkert ligger deras boning i ett
currykryss.
I fågeldammen har jag sett kärrhönan
och en gräsand slåss. Det var överträdelse av revirgränsen. Jag tog reda
på var gränserna går och det var utefter
kraft och energilinjerna mellan kryssen.
Har ritat en karta över gränsdragningen så nu vet både jag och änderna var
reviret går. Vilka härliga stunder jorstrålningen ger mej med djuren.
Olov G Nilsson
Karlstad
SLAGRUTAN 2010-4 NR 60
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Dåliga energier i bostäder - kurs med Åke Pihlgren
Det är kurs med Åke Pihlgren. Vi
håller till på Hållsta konferens utanför
Eskilstuna en helg i slutet av oktober
2010.

Åke förklarar att det inte bara är currylinjer, currykors och vattenådror som
stör och anses farliga. I bostäder finns
en mängd negativa energier i form av
jordstrålningslinjer, spöken, andar och
andra väsen mm. I den här kursen tänker Åke gå igenom några av de negativa
energier som han har hittat och som
påverkar människor.
För ändamålet har han gjort en s.k.
inventeringslista som tar upp de linjer
och energier som man bör kontrollera
i en bostad. Vi får varsina ex av inventeringslistan som är en hel stående A4.

Åke Pihlgren håller kursen på sitt vanliga avspänt engagerade sätt. Vi deltagare är allt från rena nybörjare till
erfarna rutgängare.
Första dagen är en teoridag, Åke har
verkligen ansträngt sig och kursen är
mycket väldokumenterad. Vi får bland
annat Åkes häfte “Hjälp till självhjälp
mot svarta energier o dyl” som är precis
vad titeln antyder, ett häfte med praktiska tips och förklaringar.
Åke berättar att han redan i 5-6-årsåldern fick av sin farfar lära sig att gå
med slagruta, och på den vägen är det.
Vi får grundläggande råd, som att alltid
vara ödmjuk och vid alla tillfällen vara
fokuserad på det man söker eller gör då
man pendlar eller känner in energier.
När man gör avstörningar skall man
alltid kontrollera så det inte blir något
annat fel eller värre på andra ställen.
Därför bör man alltid ställa följande
frågor:
- Kan jag?
- Får jag?
- Får jag göra det nu?

Åke plockar ur sin digra hög med dokumentation ut ett antal gula inplastade kort till var och en. Vad vi får är en
mätskala, den sk. Bovis-skalan som är
uppkallad efter den franske fysikern A.
Bovis. Denne Bovis utvecklade den sk.
Biometern, en skala som visar strålningens våglängder.
Vi får praktisera och testa att mäta
enligt denna Bovis-skala vilket de flesta
lyckas bra med men inte jag. Det visar
sig att jag sitter lite tokigt på en plats
med andra energier än på övriga deltagares platser. Intressant!

Åke talar även om AGS, den stegskala
som Arne Groth skapat och som Åke
bl.a. använder i sin inventeringslista.
Kortfattat handlar det om att all
jordstrålning har sin frekvens, sin egen
svängning och antal slag per sekund. Så
har till exempel Hartmannlinje nr 62 i
Arne Groths Stege och Currylinje nr
66. Dessa system är ypperliga redskap
för att på ett smidigt sätt hitta dessa för
oss människor skadliga energier.
För er som ännu inte bekantat er med
Bovis-skalan eller AGS rekommenderas varmt att göra så vid tillfälle.
Ett bra tillfälle är t.ex. en kurs med Åke
Pihlgren, det är omöjlighet att referera
allt som händer på en helgkurs med
honom men en fortsättning följer i
kommande nummer av Slagrutan.

Vad i hela friden pysslar denna trio med? Kollar de möjligen huur låga priserna för SSF:s kurser är? Kanske det, men mer
troligt är att de följer energien från en vattenåder som löper under matsalen på Hållsta.

Åke Pihlgren till vänster
Lena Vaadre i mitten
Paul Holmberg till höger

Text och foto
Pär Wedin
8
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Ett litet experiment med vatten

e flesta har väl vid det här laget
sett Masaru Emoto:s bilder på
iskristaller av vatten från olka
platser och av vatten som behandlats på
olika sätt. Han har bland annat skrivit
olika ord och meningar på etiketter som
sen klistrats på en flaska som innehållit
vattnet.
I lokalföreningen JiS ( Jordstrålningssällskapet i Stockholm) så har vi
gjort ett experiment på det temat.
Experimentet gick till på följande sätt:
Vi ställde 10 st lika glas med vatten på
10 olika föremål. Vi använde samma
sorts glas och vattnet tappades ur sam-

ma kran, så initialt så ska deras auror
vara identiska.
Föremålen placerades ut på olika ställen i lokalen, och på varje ställe kontrollerades att inga ovanligt starka energier fanns.
Vattnet fick sedan stå på föremålen i
cirka en timme. Därefter mättes Positiv (nyttig) energiaura och Negativ
(skadlig) energiaura på vattnen. Glasen
stod kvar på sin plats och på objekten
när mätningarna gjordes, så det var
alltså inte ett blindtest.
(En intressant utvidgning som vi dock
inte gjorde skulle vara att efter mätningen ta bort föremålet och se ifall
vattnets aura direkt påverkas av detta.)

Några av objekten var dubletter. På det
viset kan man se om andra energier än
de från objektet påverkar vattnet. Om
så är fallet kommer vi få olika auror på
vatten som har stått på samma sorts
föremål men på olika platser.
Resultatet på mätningarna visas i fig 1.
Som synes fås viss skillnad mellan aurorna som stått på samma sorts föremål,
men den skillanden är klart mindre än
skillnaden mellan de olika föremålen.
Ett ganska enkelt expermiment som
förtjänar att upprepas.
Skrivet av Thord N och Åke P. ( JiS)

Auror uppmätta på vatten som stått ca 1 timme på respektive föremål. Där den negativa (svarta) auran är större än
den postivia (guld) auran så är vattnet skadligt energimässigt. Vanligt kranvatten brukar ha en positiv aura som är
3-4 gånger större än den negativa.
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På Riksantikvarieämbetets nätsida kan vi läsa: Fornborg
Definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.
Kommentar: Avser dels en terränganpassad sten- eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i krönläge vilka helt
avgränsar ett område, dels en vanligen
rundad eller oval sten- och/eller jordvall (ringvall), ibland kombinerad med
vallgrav, anlagd på plan eller flack mark,
vilken helt avgränsar ett område. Jfr.
Vallanläggning.
Egenskapstyp: Terräng
Egenskapsvärde: Krönläge, Lågland,
Ev. i beskrivningen
Tidigare sakord: Fornborg
Synonymer: Ringborg, Ringmursborg,
Trelleborg
Läs om fornborgar i Wikipedia
Har Du intressanta fornborgar i Dina
trakter så skriv och berätta. Gärna med
bild. Gärna med energimönster som
LEY eller andra.

RAÄ-nummer Husby-Långhundra 156:1, Fornborg - Krönläge. Foto: Jan Norrman,
RAÄ

På Riksantikvarieämbetets sida kan man läsa under Labyrint:
Definition: Enskiktade stenrader lagda i spiral eller i system utgående från en oftast korsformig
grundplan.

Kommentar: Flertalet labyrinter är
kustbundna och har möjligen koppling
till säsongsfiskeplatser. Enstaka labyrinter återfinns i förhistoriska miljöer.
Egenskapstyp: Form
Egenskapsvärde: Korsformig, Spiralformig, Ev. i beskrivningen, Övrig
Tidigare sakord: Labyrint
Synonymer: Jungfrudans, Trojeborg
Hur är det med tillgång på labyrinter i
Dina trakter? Har Du kollat energierna
till och från? Vart går dom eller kommer ifrån?
Kan de kanske användas till navigation? Har Du inte besökt en labyrint
så gör det. Skriv gärna några rader till
Slagrutan om Dina rön.

RAÄ-nummer Blidö 27:1, Labyrint. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ

Är du intresserad av att resa till Bosnien och den omtalade Pyramid-dalen? Kolla in sidan 16
och hör av dig redan nu om intresse finns
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et var ett mycket välarrangerat möte, så de som ligger
bakom det har gjort bort sig
ordentligt. Nu vet alla att de är duktiga
arrangörer, så nu får de väl aldrig vara i
fred mer.
Föreläsarna var väldigt engagerade och
- så långt jag kan bedöma - kunniga,
och då blir det alltid intressant att lyssna.
Käket ska nämnas extra - det var väl-

Mira Mård inledde lördagen med att
tala om att nära nog allt är energier
och hur energier påverkar oss och
tillvaron som helhet.

(Det var kyligt i valvet, så filtarna kom
väl till pass för oss som bara satt och
lyssnade. Man blir lätt frusen av att
vara stilla.)

Demonstration av hur tankar påverkar
vår aura. Agne Olausson möter Magnus Bråthéns aura när han tänker på
olika saker.
Söndagen ägnades åt ett föredrag av
Ingrid "Pling" Olsson om energier,
healing, de sju arketyperna och mycket
annat. "Pling" var otroligt engagerad
och energisk så min arma skalle var full
efter mindre än en kvart, men det var
intressant att lyssna vidare ändå.
Dock var jag litet seg på söndagen eftersom jag sov illa natten innan. Jag var
väldigt uppvarvad av allt spännande
och intressant dagen innan, och då får
jag alltid svårt att sova.

SSF höstmöte i Dalarna
digt gott och dessutom snyggt presenterat på tallrikarna. Till och med det
vegetariska käket var proffsigt gjort,
vilket inte hör till vanligheterna. På de
flesta ställen är vegetariskt bara köttmat utan kött, men inte på Statt i Säter.
Klappa kocken och övrig kökspersonal
vänligt från oss!
Typiskt för sådana här träffar är att
alla - både deltagare och arrangörer/
instruktörer - är mycket engagerade,
och det innebär nästan alltid att det

Det fanns många väldigt duktiga och
rutinerade rutgängare där, och man
känner sig litet bakom när man ännu
inte ens kan få tydliga och pålitliga
utslag när man fumlar runt själv med
slagrutan.

Allt i Ingrids föreläsning var nytt för
mig så jag fattade inte mycket, men det
är ändå intressant att lyssna på engagerade människor. Tids nog hoppas jag
att jag kan hantera slagrutan så bra så
att jag kan börja förhålla mig till det
som Pling berättade om.
Det är smått fantastiskt att det trots
allt tydligen finns så många hårt engagerade och kunniga människor inom
det ockulta området i dagens moderna
värld. Man förväntar sig väl annars
att alla gamla traditionella folkliga
föreställningar snabbt ska gå förlorade
i vetenskapens tidevarv.

spontant direkt uppstår en självklar
kamratskap och värdegemenskap som
är enormt stimulerande och vilsam att
vistas i. Så var det här gänget som deltog i Säter, och det gör naturligtvis att
man vill återkomma gång på gång för
att träffa samma trevliga prickar igen.
Vi som är fåkunniga och knappt kan få
liv i en slagruta får också en kick av sällskapet, och det betyder nog att de flesta
blir inspirerade av en så'n här träff. Det
gäller i alla fall oss - nu ska här pendlas
och slagrutas som aldrig förr.

allt organiskt material som finns där.

I hålet finns bland annat några bilar och
en båt med trailer, alltsammans säkert
dumpat av tjuvar eller försäkringsbedragare. En av kursdeltagarna är både
gruvarbetare och dykare, så hon kunde
berätta vad hon hade sett med egna
ögon i gruvhålet.

Pendling vid en gammal 1600-talsgrav
på gruvområdet.

Det är ovetenskapligt att inte vara
nyfiken.
Föreläsning om den gamla gruvmiljön
kring Silvberg. Gruvhålet i bakgrunden ser inte särskilt imponerande ut
förrän man betänker att det är nästan
en kvarts kilometer djupt och fullt med
vitriolhaltigt vatten som konserverar

Trolskt i valvet vid lördagens avslutande trumresa.
Anders Brundell - text och foto
SLAGRUTAN 2010-4 NR 60
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Göte Andersson och PSI-spåret
Göte Andersson upptäckte 1987 och
skrev en bok 1994 om PSI-spåret.
I dagarna har han gett ut Psi-spåret
II om okända energisystem i och
runt levande varelser.
Göte upptäckte av en slump PSI-spåret
1987. För c:a 20 år sedan gjorde Göte
mera arbeten och fick kontakt med
Pontus som kan se energier.
Pontus var med om många försök
och kunde berätta om hur energin såg
ut och hur den förflyttade sig.

Med ledning av egna experiment och
med Pontus hjälp har Göte i boken
beskrivit hur energierna ser ut, hur
de rör sig och vilka färger de har. De
upptäckte också att auran påverkas av
magneter.
Göte skriver på ett enkelt och lättfattligt språk. Han redogör i boken för
försök på avstånd och hur han kan
finna försvunna personer.
Göte visar i boken på att fenomenet
finns och han visar god statistik som

styrker detta. Boken är mycket läsvärd,
även för icke rutgängare och den bör
ingå i rutgängares bibliotek.
Den finns att köpa hos Parthenon på
www.parthenonshop.se.
Vill Du låna på biblioteket så har den
nr ISBN978-91-633-6769-4
Agne Olausson

Leif Paulin - avstörningsegenskaper hos metaller
En liten sammanfattning i detta nummer, längre artikel kommer i Slagrutan nr 61

Avstörningsegenskaper hos olika metaller – en jordstrålningsstudie.
Kort presentation av bakgrund och forskningsinfallsvinkel.
Som känt har man allmänt använt koppar som skydd mot jordstrålning, senare aluminium. Som vi också numera
vet förekommer jordstrålning på olika
frekvens. Jag har litet tänkt att skadlig
jordstrålnings-avstörning med koppar eller aluminium måste likna ljusets
olika våglängder och hur man filtrerar
bort skadligt ljus med solglasögon, dvs
med ett material som är byggt så att det
stoppar vissa våglängder och släpper igenom de ”goda” frekvenserna.
Om man kunde påvisa hur avstörningen av skadlig jordstrålning går till
med hjälp av olika metaller via ett test
så skulle det också kanske ge oss mera
information om hur jordstrålningen är
funtad.
I detta test ingår således koppar och aluminium som bas samt subjektivt valda
andra metaller som testas i ett lika test
för alla metallerna, på vattenfrekvensen.
För avstörningen av jordstrålning användes en enkel apparat, som vi använt oss av i många år i firman GeoPos i Vasa. Den bygger på fysikfakta
från gymnasie- och högskolenivå. En
vällindad koppartrådspole kalibreras att
fungera på vattenfrekvensen. En ”jord-
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ningsplatta” av metall, som fångar upp
jordstrålningen i luften löds fast vid ena
ändan av spolen och en ”antennplatta”
av samma metall vid den andra ändan
av spolen. Mellan dessa plattor finns ett
isolerande skikt, i detta fall av plexiglas.
Även en elektronikkomponent finns
med inlödd i apparaten. Man får via
spolen och plattorna en avstörning av
skadlig jordstrålning på en viss radie
runt apparaten, vanligen tio meter.
Detta om plattorna är ungefär 2,5 cm
x 2,5 cm i storlek. Likadana apparater
byggdes för alla de 15 metallerna och
bara metallplattorna var således olika.

Resultaten slog oss med häpnad!
Vi fick också en fingervisning om vad
som är verksamt hos vissa metaller för
att filtrera bort eller konvertera skadlig
jordstrålning.
Försöket gjordes i rätt liten skala och
borde således testas på nytt av andra
forskare för att få ett större underlag för
tillförlitliga resultat men vi fick en god
början och en testad hypotes som nu
verifierats via ett intressant fältförsök.

Alla testades på samma sätt och samma
ställe och bara för vattenfrekvensen.
Fakta stansades in i övre metallplattan
för varje apparat. Ingen förväxling av
apparater kan då ske.
Eftersom vi visste att metallmassan i
plattorna inverkade på bärvidden av det
avstörda området gjordes alla plattor
något så när lika stora. Vi listade också
metallens eller legeringens atomvikt,
smältpunkt, plats i periodiska systemet
och testresultaten. En tabell med dessa
uppgifter skapades.
De testmetaller vi valde är Aluminium, Koppar, Järn, Mässing, Brons, Bly,
Kvicksilver, Yttrium, Tantal, Niobium,
Tenn, Zink, Silver, Zirkonium, Gallium och Titan.

Mig veterligen har dylika försök inte
tidigare gjorts. Att strukturen i metallen inverkar på resultatet bevisas av att
man får olika resultat för samma metall
i fast form visavi smält form.
Två av metallerna var flytande vid
”rumstemperatur” men vi har också testat dessa även i fast form som de övriga.
Leif Paulin
Fortsättning i nästa nr...

LED för Dig?

K

Är Du känslig?

anske är LED något för Dig.
Vi, d.v.s. alla vi medlemmar i
EU håller ju nu på att ta bort
alla gamla glödlampor.
Tidsplanen är:
• 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
•
2010 Förbud mot klara 75 watts
glödlampor
•
2011 Förbud mot 60 watts glödlampor
• 2012 Förbud mot 40 och 25 watts
glödlampor
•
2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
• 2016 Skärpta krav på halogenlampor

än andra lågenergilampor. Testa själv.

--------------------------------------

1. Kan jag sätta in den nya LED-lampan rakt in i befintliga armaturer?
I vårt utbud av LED-lampor finns i
en rad olika typer och storlekar för att
passa de flesta befintliga armaturer.

Vad blir då kvar till oss?
Lysrör i många former vilket det är
långa raka eller små hoprullade och
kallas lågenergi. Det må vara hänt att
de är lågenergi men de sprider tillräckligt långt för att inte vara behagliga till
läslampor eller kontorslampor som vi ju
har i närheten av huvudet.
Många av oss rutgängare är känsliga. Jag har testat några ledlampor och
finner energispridningen (jag talar inte
om ljusspridningen) betydligt mindre

Som rutgängare kommer Du kanske
i kontakt med elöverkänsliga. Du kan
ju rekommendera dem att prova LED.
Jag har kommit i kontakt med ledkungen.se och förhandlat fram en rabatt på
nätpriserna på 20 % om Du anger att
Du år medlem i Svenska Slagruteförbundet.
Den största rabatten är dock att de
nästan inte drar någon ström. För att
se lite på vad LED är så har jag klippt
nedan från ledkungens nätsida med
frågor och svar.

2. Hur stor blir energibesparingen när
jag byter till LED-Lampor?
Energibesparingen blir ca. 80 - otroliga
90%
3. Vad är skillnaden mellan LED och
en glödlampa?
Den största skillnaden är att i en
glödlampa sitter det en glödtråd mel-

Är Du överkänslig?
lan polerna, medan en LED saknar
glödtråd. En LED sänder ut ljus när
strömmen flyter genom halvledarmaterialet som sitter på polerna.
4. Hur lång livslängd har en LED?
LED-lamporna har i genomsnitt en
brinntid på 50 000 timmar.
5. Vilka fördelar finns det med LED
gentemot glödlampor och halogen?
LED-lampor har längre livslängd, förbrukar mindre energi och innehåller
inga miljöfarliga ämnen såsom bly eller
kvicksilver. Den är även stöttålig och
blir ej het.
6. Vad betyder LED?
LED är en förkortning av Lights
Emitting Diod, det kan översättas med
ljusutstrålande diod.
7. Lyser LED-lampan lika bra som en
traditionell lampa?
Våra lampor har starka SMD och är
varmvita, detta gör att våra LEDlampor ger ett mycket bra ljus och kan
absolut jämföras med vanliga lampor.
Agne Olausson

Patrik har en fråga - har någon svaret?
Har en förfrågan:

mäta solhöjden med.

Fråga angående 7.2 meter, att detta är
bredden på en gata när man går med
slagruta under romar-tiden.

Men på senare tid tror jag det har att
göra med magnetism och den är 72
mm och vet att talet 72 är en mätstock
av något slag i forntiden som är väldigt
viktigt.

Vad menas med detta?
Varför jag gör förfrågan är för att jag
har ett täljstens-föremål som jag kan

Hälsningar Patrik
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Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben
på Odengatan funnit ett häfte skrivet av Harry Blom och utgivet på Litteraturförlaget, årtal okänt. Harry Blom är självaste
Örtagubben. Viveke fick tillstånd att publicera skriften för Slagrutan vilket redaktören tackar för och här följer första delen:

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna

Inledning

Intresset för pendelforskning har i vårt
land ökat avsevärt under de senaste
trettiotal åren, därmed också efterfrågan på litteratur i ämnet.
För att i någon mån tillfredställa denna,
har jag gjort denna avhandling.
Den är ett sammandrag av det väsentligaste som framlidne kyrkoherden och
vännen Viktor Vallberg har skrivit i
ämnet. Den, som ytterligare vill fördjupa sig häri, hänvisas till den rikhaltiga
litteratur som finns på tyska, franska
och engelska.
Även på italienska lär en del finnas.
Här i Sverige finns en sammanslutning av intresserade som fördjupar sig
i hithörande ämnen och även bedriver forskning; Sveriges Geobiologiska
Förening.
Under årtusenden har människorna
kunnat framkalla elden, kunnat bringa vatten att koka och ångan att stiga
upp ur det kokande vattnet, men att
taga vattenångan i sin tjänst hade de ej
förstått förrän tre á fyra släktled sedan.
- Från begynnelsen har elekriciteten
funnits i naturen men först under förra århundradet kommo människorna
underfund med att använda den i sin
tjänst.
- Sen urtiden har den radioaktiva strålningen funnits till. I mindre skala har
också människorna använt den men på
medvetet sätt nästa endast i hemliga
sällskap och för mystiska ändamål.
I vår tid har man även börjat utforska dessa företeelser och taga dem i
sin tjänst. Vi skall här till början låna
ett par exempel enligt den nutida forskningen.
Vad radion beträffar så är det så allmänt
känt att man endast behöver erinra
därom. I “Det Bästa” mars 1951 läser
vi bland annat följande beträffande
undersökning av en handskrift av Essaias bok som påträffats i en grotta i
Palestina: “Det uppstod oenighet bland
14
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Innehåll

Slagrutan
Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.

Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?
Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

sakkunskapen om handskrifternas
ålder och äkthet. Konflikten löstes till
sist med hjälp av en metod som var alldeles ny inom arkeologin.
Kärnfysiker vid Chicagos universitet
hade utarbetat en metod som bestod
i att mäta ålder hos förhistoriska växtoch djursubstanser med hjälp av radioaktivitet. Metoden som är ett verk av
Willard F. Libby och hans medarbetare
är känd under namnet “atomkalendern”.

strålbombardemanget.
Resultatet: Röda havsrullarna var inslagna i linne framställt av lin som
hade vuxit för 1900 år sedan. Libby
framhåller att man alltid måste räkna
med en felmarginal med ett eller annat
århundrade åt endera hållet. Som forskare i strålningsfenomen må särskilt
nämnas fysikern Lakhovsky. Ur hans
skrift “Das Geheimnis des Lebens,
Kosmische Wellen und vitale Schwingungen” (sid 262) anföres följande:
“De levande organismerna växter såväl
som djur äro elektromagnetiska system
som i normaltillståndet befinner sig
jämvikt under inflytande av den kosmiska strålningens fält å ena sidan och
de inre reaktionerna å andra sidan.
Över - eller underskridande av strålningens frekvens har till följd störningen
av den oscillatoriska jämvikten vilket är
ödesdigert för organismen”.
- Om den levande mikroben svänger
med en frekvens av andra våglängder
än cellivet hos människan så åstadkommes rubbningar och sjukdom. Genom
att förstärka cellerna strålkraft kan bakeriernas strålkraft besegras och dödas.
Detta sker således genom sådana medel
som åstadkomma den lämpliga strålningen. Såsom sådana medel anför L. trådar särskilt koppartrådar som förstärka
den kosmiska strålningen, vitlök har
sådana egenskaper samt homeopatisk
medicin. Försök som bekräftar saken
har gjorts även med växter.
- Lakhovsky har särskilt studerat
kräftsjukdomen och dess förhållande
till strålningsfenomenen jordstrålningen och kräftans förekomst i en mängd
olika krafter botande genom motstrålning och så vidare.
De kunde vara att fortsätta på dessa
vägar istället för djurexperiment även
som att undersöka i vad mån vaccinationer genom införande i blodet av artfrämmande vibrationer kunna ligga till
grund för kräfta och andra sjukdomar.

Libby hade upptäckt att de oavlåtliga
bombardemanget av kosmiska strålar
från världsrymden förvandlar kväve
i atmosfären till den radioaktiva kolisotopen C. Allt som andas- växter
såväl djur - absorberar små mängder av
detta radioaktiva kol som stannar kvar i
vävnaderna även sedan andningen upphört.
Eftersom radioaktiviteten hos C avtager med hälften på 5000 år är det möjligt
att bilda sig en ungefärlig uppfattning
om åldern hos växt- och djursubstanser
genom att mäta radioaktiviteten hos
deras C.
Att bestämma Jessaia-handskrifternas
ålder var rena rutinarbetet för Libby.
Han hade just avslutat åldersbestämningen av ett träkolsprov från Stonehenge ca 8 200 år, en handfull spannmål från en egyptisk grav 6 300 år och
en bränd benflisa från en förhistorisk
eldstad 11 100 år.
Varje gång Libby beräknade åldern hos
mycket gamla föremål av olika slag kollade han alltid sina resultat med dem
som arkeologerna kom fram till med de
vanliga metoderna.
Libby förvandlade 30 gram av linneduken som pergamentrullen var inlindad i till rent kol genom förbränning.
Med hjälp av en geigerräknare registrerades sedan radioaktiviteten hos provet
C för att fastställa tidpunkten då det
hade uppstått genom det kosmiska

Fortsättning följer i nästa nummer...

Rapport från Kinnekulle-Rutan
Höstdagsjämningen

Höstdagjämningen i år inföll den 23
september. Equinoxen, höjdpunkten,
inträffade klockan 11.17, men vi träffades på Brakelund klockan 19.00 för
att alla skulle kunna komma. Vi var
sjutton personer som mötte upp.
Temat för kvällen var: Jag är harmoni.
Vi ingår i ett globalt arrangemang som
omfattar 12 solståndsdagar fram till
mayakalenderns avslutning 2012. Tre
tidigare solståndsdagar har vi upplevt
med orden Kärlek, Ljus och Fred.

Höstmötet

Till Kinnekulle-Rutans höstmöte den
2-3 oktober hade vi bokat in Pålsgården på Medeltidens Värld i Äventyrslandet, som är ett mysigt långhus i
medeltidsstil. Men så, några dagar före
mötet så kom beskedet att det gått en
elektrisk huvudkabel till huset som
inte skulle hinnas med att lagas i tid
till mötet. Gissa om vi fick panik! Vart
skulle vi flytta höstmötet?
Telefonen gick varm tills vi fick kontakt med Bert Karlsson, som med sin
lugna röst sa: ”det är klart att ni ska vara
i Borgen. Där kan ni göra precis som
ni vill”.
Borgen ligger också på Äventyrslandet
och vi fick nycklar till både den och vikingatältet där vi skulle inta våra måltider.

Vi visste att Borgen inte var uppvärmd,
men när vi var där och ställde i ordning
för konferensen så tyckte vi inte att det
var så kallt. Tyvärr så blev vädret lite
kallare under de kommande nätterna
och vi samlade ihop alla filtar och plädar vi hittade. Dessa kom väl till pass
till denna underbara publik som höll
intresset uppe trots kylan.
På programmet stod Sigbritt Eriksson
som talade om sina upplevelser med
Änglar, Devor och Naturväsen. Sigbritt, som också är medial, fick kontakt

Anne Fant ledde oss i meditationen
och senare i en helig dansceremoni.
Det kändes fint att alla fick stå i mitten
och känna de kärleksvibrationer som
sändes till den personen.
Jag är harmoni
Att vara i harmoni med allt i sin omgivning är kanske inte alltid det lättaste. Det är så mycket som får oss att
rubba den inre harmonin.
Vår strävan är ändå att vi inte ska låta

med Arne Groth som tydligen ville
att hon skulle lära ut hur man tar bort
traumaringar.
Hon instruerade oss hur vi skulle göra
efter att ha ”öppnat upp” allas våra kanaler. Många tyckte det var spännande
och kommer säkerligen att fortsätta
hjälpa sina vänner.
Efter en uppskattad lunch berättade
Hälso-Lasse om hur vi kan överleva på
vad som finns i naturen. Hälso-Lasse,
som nyligen varit sjuk, har en rik erfarenhet att ösa ur. Hans kunskap inom så
många områden fångar allas intressen.

Vi fick lära oss vad som är bra att ha
med oss ute i naturen. Det viktigaste
är eldstål (inte tändstickor) en kastrull
och en skarp kniv. Med dessa verktyg
kan man överleva länge, menade han.
Men han lärde också ut hur vi kan överleva en global kris med naturkatastrofer
och nedgång i ekonomin, vars följder
kan bli att vi inte längre kan gå till affären och köpa de saker vi behöver.
Skulle det bli en sådan global kris, så
måste vi veta hur vi kan överleva.
Helena Frykstrand pratade om noetik,
det nya ämne som handlar om hur viktigt det är att vi återerövrar forn kunskap. Ingenting är nytt under solen,
menade Helena, och vi måste i grunden

oss rubbas när vindarna blåser kallt
omkring oss utan att vi hela tiden ska
kunna uppleva att vi har en kärna av
inre harmoni.
Vi längtar efter helhet och när vi är i
harmoni med alltet är vi hela.
Det är vi själva som väljer vår inre harmoni.
Nästa tillfälle är vintersolståndet den
22 december. Vi ses på Brakelund!

förstå den urminnes gamla kunskapen
och visdomen, för att integrera den i
vår nutids kvantteorier.
Hela söndagen ägnades åt Mayakalendern. Ola Pettersson gav oss en översikt
av mayakalendern och hur den fungerar. Mayakalendern är ingen datumkalender utan en medvetandekalender
som visar hur medvetandet har ökat allt
sedan Jorden skapades.

Ola hänvisade till Johan Calleman,
som i sin bok Mayakalendern visar hur
människans medvetandenivå hela tiden
höjs. Vad som kommer att hända med
planeten den dag som Mayaindianernas kalender slutar vet vi ingenting om.
Enligt Callemans uträkningar skulle
detta vara 28 sept 2011.
Ola berättade om en del nya rön som
kommit fram om Mayakalendern. Han
berättade om indianernas gemensamma stamöverhuvud Alexandro som
säger att indianernas dag räknare inte
kunnat uppehålla räkningen under de
svåra tiderna som varit för dem utan
de hade förlorat räkningen på dagarna.
Det innebär att mayaindianerna inte
kan säga när kalendern avslutas. Det
kan vara en felräkning på allt mellan
fem till sjuttio år.
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En resa till Pyramiderna i Bosnien våren 2011 planeras
Följ med på en resa bakåt i tiden till
Pyramiderna i Bosnien.

Kinnekulle-Rutan håller på att planera
en resa till Bosnien till våren 2011.

Vill du vara med om en upplevelse som
ej går att glömma bort då skall du passa
på att besöka Bosniska Pyramid-dalen
redan nu när priserna fortfarande är
låga.
För 2012 kommer detta att ändras
drastiskt, eftersom de Bosniska Pyramiderna väntas bli avtäckta och då ska
man kunna se Pyramidernas konstruktion helt och hållet, vilket kommer att
leda till att priserna stiger enormt.
Men idag är det relativt billigt därnere.

Flyg från Göteborg eller Stockholm
kostar mellan ca 2000 - 2500:- beroende
på vilken veckodag man flyger.
Hotellpriserna ligger på allt från 250:/ person och rum. Maten är relativt billig.
O.B.S. cirka - priser !
Exempel:
Resa från Göteborg till Sarajevo den
26/4 2011 – 2/5 2011
(ungefär samma pris från Stockholm)
Cirkapris per person:
Flyg 1900:-/person
Hotell *** ca. 250:-/pers. och enkelrum
X 7 nätter 1750:Hotell *** ca. 385:-/2 pers. och dubbelrum X 7 nätter 2696:Totalpris ca för en person 3650:Totalpris ca för två personer 7450:-

Priset är baserat på 1 person så det kan
gå att förhandla om lägre om vi blir 10
personer eller fler.
Boendet blir i Sarajevo eftersom boendet i Visoko är begränsat.
Det tillkommer resan mellan Sarajevo
och Visoko. Vi får fixa när vi kommer
till Sarajevo samt ordna guidning.
Antingen åker vi kollektivt, taxi eller
hyr minibuss.
Intresseanmälan så fort det bara går,
helst i december eftersom vi måste
boka tidigt för att få så bra pris som
möjligt.
Anmäl till Kinnekulle-Rutan på epost:
kontakt@slagrutan.com eller på adress
Kinnekulle Rutan c/o Göran Gustafsson Kärrhagen Kinne-Vedum 53397
Götene

Kalender 2011
Kalender för Svenska Slagruteförbundet (SSF) samt Lokalföreningar, förhoppningsvis kommer den utökas väsentligt till
nästa nummer. Kalendern kommer även att läggs upp på hemsidan, www.slagruta.org
Månad/Datum Ämne

Plats

Arrangör

Januari 22

Babbeldag - fri diskussion

Eliselund

Kinnekulle-Rutan

Februari

Mayakalendern

Tid och plats ej bestämd

Kinnekulle-Rutan

Mars 5-6
Mars 19-20
Mars 19
Mars 21

Styrelsemöte SSF
Thord Nilsson kurs
Årsmöte
Vårsolståndet/Int. meditation

Plats ej bestämd
Hållsta konf. Eskilstuna
Kinnekulle-Rutan
Brakelund

SSF
SSF
Kinnekulle-Rutan
Kinnekulle-Rutan

April 17
April 16-17

Utforskning
Grundkurs

Ekornavallen
Plats ej bestämd

Kinnekulle-Rutan
SSF

Maj 15

Utforskning kraftplatser

Kållands Ö

Kinnekulle-Rutan

Juni 2-5
Juni 4

SSF Årskonvent
SSF Årsmöte

Stiftsgården Rättvik
Stiftsgården Rättvik

SSF
SSF

Juli 30-31

Nordiskt Slagrutemöte

Plats ej bestämd

SSF
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Thord Nilsson SSF-kurs i Hållsta 19-20 mars 2011 - fördjupning
Vad är det du känner med din intuitiva sökmetod?
Mäthelg 19-20 mars

Vi visar på energier i området.

Vad är det du känner med din intuitiva sökmetod?
Är det säkert att det är det du söker?
Hur talar du om för någon annan vad du funnit?

Vi känner på.Vi analyserar dem. Vi kollar frekvenserna och
var de hamnar i AGS.

För att säkert känna bör kroppen "känna igen" frekvensen,
d.v.s.
vi bör ha haft med den att göra tidigare.
All energi har en frekvens.
Genom frekvensen kan vi känna skillnad.
Genom frekvensen kan vi lägga in resultatet i AGS
(Arne Groths Stegtabell)
och vi kan jämföra vad vi finner och/ eller stänga av energin
för att säkert kolla att det är rätt som vi fann.

Kurser

Kurser
Kurser

Och inte minst viktigt att vi umgås med andra rutgängare.
Hållsta konferens 8 km söder om Eskilstuna. Vandrarhem.
Lördag kl 11 - söndag em.
Kurs, mat och logi 1200 kr. Anmälningsavgift 400 kr till pg
472895 - 2
Anmälan senast 28 februari till Kerstin Nelander, Lavendelvägen 51, 702 18 Örebro
Tel: 070 - 396 53 05 epost kerstin.nelander@slagruta.org

Kurser

Kurser

Kurser

Kinnekulle-Rutans aktiviteter vinter och vår 2011
22 jan kl 11.00 Babbeldag på Eliselund
Fri diskussion om allt mellan himmel och jord.

17 april kl. 11.00 Vi utforskar Ekornavallen
Kläder efter väder. Medtag matsäck.

Febr. datum ej bestämt
Tomas Nilsson, speciellt om Mayakalendern

15 maj kl 11.00 Vi utforskar kraftplatser på Kållands Ö
Kläder efter väder. Tag med matsäck

19 mars kl 14.00 Årsmöte på Eliselund
Diskussion efteråt. Vi bjuder på fika

2 – 5 juni SSF:s Konvent

21 mars kl 19.00 Vårsolståndet på Brakelund
Vår medverkan i den internationella meditationen

Ring 0511- 53387, Göran el Helena för anmälan om
deltagande i Kinnekulle-Rutans aktiviteter 3 dagar innan.
SLAGRUTAN 2010-4 NR 60
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Notiser

Deltager du på mässor eller andra tillställningar där nyfikna människor vistas så tag med SSF:s nya folder.
Den bör Du använda för rekrytering
av ny medlem. Beställ flera och rekrytera flera.
Vi har låtit trycka en upplaga med
bara utsidan i färg tryckt. Insidan finns
disponibel så att vi, främst sekreteraren,
kan trycka text som är lämplig för varje
lämpligt tillfälle.
Kontakta Anna (sid 2) så sänder hon
Dig gärna en bunt. Du kan få insidestexten modifierad efter vad Du skall
använda den till.
Skall Du hålla info om slagruta eller
närliggande?
Beställ foldern. Slå ett slag för
medlemsskapet. Ju fler medlemmar vi
är ju starkare blir vi.

Det finns mer material att beställa. Äldre nr av Slagrutan. Slagrutor och pekare. Rekryteringspåsar. Tröjor. Med mera.
Kontakta ordföranden (sid 2).
§ 12 Valberedning Se sid 2)
Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för
tiden till nästkommande årsmöte med
uppgift att nominera kandidater till de
befattningar till vilka val då skall äga
rum. Valberedningen skall därjämte
utgöra kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande
förbundets funktionärer.

SSF

Himmelenärevinnerligochjordenvaraktig
De är evinnerliga och varaktiga
för att de inte lever för sig själva
Därför lever de länge
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Medlem kan väcka motion (förslag)
rörande förbundets verksamhet. För
att kunna behandlas vid årsmöte skall
motion i skriftlig form vara styrelsen
tillhanda senast 1 februari. Styrelsen
skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjutes till nästa årsmöte och
behandlas därvid såsom stadgeenligt
väckta.

Sålundaställersigdenvisesistochblirdenfrämste
Han glömmer sig själv och bevaras
Är det inte för att han försummar sig själv
som han får sin vilja fram?

Lao Tzu - Tao te ching

18

§ 13 Motioner

Kontakter

Blekinge:

Eva Fröjd		

0455-36 81 32

Bohuslän:

Magnus Bråthen
Svante Lindström
Erik Nygård		

070-227 04 23
0522-721 88
031- 84 51 79

Dalarna:

Birger Andersson
Lotta Haglund		

0243-24 01 86
0248-138 89

Dalsland:

Gun-Britt Nilsson
Maud Strömbergson

0532-156 09
0530-128 82

Gotland:

Sven Karlström		

0498-360 96

Gästrikland:

Sölve Nordin		

026-13 28 71

Halland:

Kate Nilsson		
Nita Börjesson		

035-404 13
0346-154 75

Hälsingland:

Torsten Rolin		
Ragnhild Welin		

0650-979 16
0650-74 13 29

Jämtland:

Inger Lindkvist		

063-51 21 28

Lappland:

Gunnar Pedersen

070-310 39 81

Västmanland: Per-Uno Fransson
070-783 03 70
Britt-Marie Nordman 0221-402 40

Medelpad:

Rolf Bengtsson		
Yngve Gradin		
Margot Granholm

060-50 35 20
0692-102 86
060-253 48

Förbundstyrelsen: Alla ledamöter och suppleanter ingår
också i det lokala kontaktnätet. Dessa personers namn finns
upptagna på sidan 2 i tidningen.

Arvika Slagruteförening

http://arvikaslagrutan.blogspot.com/
alcylone@hotmail.com
Bengt Olsson
Tel: 0570-404 26

Närke:		
		

Rolf Heinemann

019-24 07 96

Skåne: 		

Aldo Olsson		

0479-510 26

Småland:

Sverker Egnell		

036-12 51 33

Södermanland:

Ulf Andersson		
Christina Rutgård

08-55 15 41 52
08-551 577 61

Uppland:

Åke Pihlgren		
Pähr Engström		
Ivan Ekman		

08-590 333 71
08-35 58 16
08-511 777 20

Värmland:

Lars-Erik Hedin
Enar Rådberg		

054-52 59 02
0586-418 32

Västerbotten: Erik Palmqvist		

090-310 46

Västergötland:

0325-760 14
0511-340039

Benny Karlsson		
Paul Holmberg		

Dalarutan
www.slagruta.org/lokalforeningar.html
dalarutan@slagruta.org
Ivar Sjöberg

Kinnekulle-Rutan
www.slagruta.com
info@slagruta.com
Göran Gustafsson
Kärrhagen, Kinne-Vedum
533 97 Götene
Tel: 0511-53387

JiS = Jordstrålningssällskapet i Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Slagrutan Tvärs
http://slagrutantvars.dinstudio.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

Skånska SlagruteFöreningen
www.slagruta.eu
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
273 70 Lövestad
Tel: 0417-251 56
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Lokalföreningen DalaRutan
En lokal slagruteförening är bildad i
Dalarna.
DalaRutan är namnet på den slagruteförening som bildades vid en träff i
Borlänge den 21 november 2009.

Ivar Sjöberg (t.h. bilden ovan) tog initiativet till att bilda föreningen och är
också dess förste ordförande, och det är
nog ett klokt val eftersom Ivar är energisk, målmedveten och seriös med både
slagrutan och den nybildade föreningen. Ivar är en gammal föreningsmänniska och aktiv i slagrutekretsar sedan
tidigare.

föreningar känner av vikande medlemstal.
Det är sedan länge tydligt att föreningsformen inte den mest lockande för folk
i dataåldern.
Några rutgängare i Dalarutan är riktigt kunniga och rutinerade, och det är
mycket intressant att se dem igång.
Jag som skriver dessa rader är fumlig
nybörjare som bara kan titta på fascinerad när gamla rutinerade rutgängare
får en oherrans massa utslag och berättar om alla möjliga saker, utslag och
fenomen som jag aldrig har hört talas
om.

Vi har bland annat samlats och gått
med slagruta i Frostbrunnsdalen i Borlänge, i Säterdalen och på Galgberget i
Falun, och det är väldigt inspirerande
och trevligt att träffa likasinnade och
utöva en gemensam syssla. Säterdalen
och Frostbrunnsdalen är dessutom
mycket natursköna områden som är väl
värda ett besök oavsett ärendet.

Folk som har en (medfödd) förmåga
tar spontant ut curry- och leylinjer utan
ansträngning där jag inte får minsta utslag fast jag går sakta och försöker att
inte störa slagrutan på något sätt.

Flera andra som också har samma inriktning var med vid starten, och Regina Siuvatti och Ulrika Örjas (bilden
nedan) bör nämnas särskilt för sitt engagemang.
Det finns en skapligt stor stensättning
på en höjd nära Frostbrunnsdalen där
vana rutgängare mätte upp distinkta
energier. (Bilden ovan)

Startträffen hölls på Fornby folkhögskola i utkanten av Borlänge, och Fornby är ett riktigt trevligt ställe (det brukar folkhögskolor vara, för övrigt) som
ligger väldigt fint till nära rena bondlandet och ändå på gångavstånd från
centrum.
Omkring 25 personer mötte upp,
vilket är en bra siffra för en ny och
okänd förening i tider då de allra flesta

Dalarna är ett stort län, men föreningen har haft flera träffar som har samlat
folk från vitt skiljda orter.

Bilden ovan är från Frostbrunnsdalens
egen kallkälla med flera tillopp: Här
bubblar vatten upp i de två fläckarna
till höger ovanför mitten på bilden, och
i hela nedre delen av bilden syns tydligt det mönster som det strömmande
vattnet har gjort i sandbottnen. Här tog
man länge förstklassigt dricksvatten.

En deltagare vid träffen i Säterdalen
tog ut två rutmönster med bara en
rönnkvist, och han visste inte ens vad
det var för utslag han fick förrän mer
erfarna deltagare förklarade att det var
curry- och leylinjer.
Däremot fungerade det inte för honom
med vinkelpinnar i metall, så det är tydligen personligt vad som fungerar för
olika människor.

Det blir så många intryck för en nybörjare på sådana här träffar så att
man inte kan tillgodogöra sig allt, men
förhoppningsvis fastnar väl alltid något
huvudet på en.
Det är smått fantastiskt vad slagrutekonsten har utvecklats från att
först förmodligen bara ha använts för
att leta vattenådror.
Anders Brundell, text och foto, medlem
i Dalarutan.

20

SLAGRUTAN 2010-4 NR 60

