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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.
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nummer:
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Specialarbete Slagrutan
Robert Carlesten

Specialarbete källförteckning
Robert Carlesten
Specialarbete källförteckning
Robert Carlesten
Geomagnetisk anomali
Energybusters

Åke Pihlgren - presentation
Sven Karlström - pyramider
Gustave de Gruyère
PSI-spåret

Å

ter är det dags att skriva lite
till denna sida. Snön yr och det
blåser och är allmänt ogästvänligt. Brasan brinner och inne är det
skönt. Tankarna går mot våren. Den tid
då det är skönt att vara ute igen och ta
tag i det som jag inte han med. förra
året.
Bara för att jag är inne så är jag
inte sysslolös. Redaktören sänder Slagrutemanus efter hand för att visa hur
många sidor som är tomma. De skall ju
fyllas med något men det är inte redaktören eller jag som skall göra; det är
Du. Det är vår ”Slagrutan”. Tidningen
blir ju vad vi gör den till. Funderingen
är ju alltid vad den bör innehålla. Den
skall intressera såväl nybörjare, som rutinerade rutgängare.
Konventet
2011 är klart. Anna
med medhjälpare har ordnat ett arrangemang som jag är övertygad om
blir perfekt, såväl plats-, innehålls- och
programmässigt. Särskild inbjudan
kommer, tillsammans med kallelsen till
årsmötet, lite senare. Du kan också läsa
lite om konventet längre fram.
Konventet 2012 är inte klart. Ingen
har hittills anmält sig villig att jobba
med det och då vet vi heller inte var
det kommer att ligga. Eller om det blir
något. Årsmöte måste vi ju ha, men var?
GÖR KONVENT 2012!

Innehåll

och fornborgar
10 Labyrinter
Sven-Åke Gunnarsson
konvent i Rättvik
11 SSF
SSF konvent 2012
Neumüllers undersökning
12 Thord
Karl Erik Johansson - Leycentra
13 Margarintillverkning
Gunnar Lindgren
- en sanningsdetektor
Harry Blom
14 Pendeln

Ordföranden
tar ordet!
Agne Olausson
Välkommen till Slagruta och jordstrålning - ett specialarbete! Avslutas med
sista delen i detta nummer. Det har
alltså varit en följetong.
Skall vi ha följetong i Slagrutan? Tala
om för redaktören (sid. 2)
Labyrinter och fornborgar skriver en
medlem om längre fram i tidningen.
Det har vi ju en hel del i Sverige. Hänger de samman? Kolla. Labyrinterna är
ju byggda av någon särskild anledning,
men vilken? Jag har en teori men det
kan vara intressant att höra flera teorier.
LEY-linjer tycker jag är ett spännande
område inom vår verksamhet, med de
intuitiva sökmetoderna. Ett lite avsnitt
av Karl-Eriks arbete med dessa presenteras längre fram. Det kommer att
bli fler presentationer efter hand, med
kartbilder, över det som Karl-Erik fått
fram.
Detta är dock ett mycket stort område
som förtjänar mer forskning och undersökningar, även lokalt. Är våra fornminnen, dösar, gånggrifter, labyrinter,
fornborgar, gravhögar mm länkade till
varandra? Hur hänger de ihop, om de
gör det? Var kommer våra gamla kyrkor
in i bilden?
Jag vet inte men det förtjänar att undersökas. Sannolikt har Ditt länsmuséum
ett fornfyndsregister. Besök och se vad
som finns runt Dig. Jag tror Du kommer att bli förvånad över hur mycket
som finns.

Det skall ligga i Kristi Himmelsfärdshelgen som vanligt och det skall finnas
tid för årsmötet. I övrigt ordnar Du
program, plats och lokaler som Du
finner lämpligt. Det är naturligtvis en
del arbete men det är ett roligt och intressant arbete. Du får hjälp från tidigare organisatörer. Du får relativt fria
händer. Ring Anita (sidan 2) så får Du
Boka in 5, 6, 7 augusti i din kaleninfo om hur det kan gå till.
der. Då inbjuder vi till Nordiskt SlaBetalningen är dålig men äran stor.
grutemöte tillsammans med Norsk

Resor mm
15 Blandat
Kjellström-Tekniska Museet
Kalender
16 Rolf
inställd
17 Kurs
Nordiskt Slagrutemöte Brålanda
18 Notiser
SSF
- forts.
19 Margarintillverkning
Lokalföreningar
Lonegren i Holland
20 Sig
Kartbild Leycentra

Kvistgjengerforening i Brålanda i
Dalsland. Huvudprogrammet är klart
men har Du något önskemål om teori
eller praktik så hör av Dig, men gör det
direkt till mig (sid.2).
Leif Paulins artikel om avstörningsegenskaper hos metaller har jag inte
läst ännu, men av sammanfattningen
jag tagit del av, tror jag det kan bli intressant. Det verkar som att olika metaller kan påverka mycket som vi ännu
inte vet något om.
Pendeln en sanningsdetektor är en äldre bok som vi återger i Slagrutan. Som
bok är den inte färsk men de energier vi
sysslar med är inte heller färska. Vi kanske har anledning att studera den litteratur som finns. Vi kommer framöver
att publicera utdrag och artiklar även ur
andra böcker och tidskrifter. Det finns
ju relativt mycket skrivet.
Titta in på nätsidorna www.slagruta.
org och titta på ”Lära mera”. Vi jobbar på den. Komplett blir den aldrig.
Känner Du till litteratur som bör presenteras där, så tipsa mig. Det är jag
som har huvudansvaret för den sidan.
Styrelsen har delat upp ansvaret för de
olika sidorna och snart kommer det att
stå på sidan vem som ansvarar för den.
Har Du synpunkter så lämna dem till
webmaster (sid. 2).
Vi har under ett par år provat att arrangera helgkurser till mycket billigt
pris i ämnen som berör oss rutgängare
men intresset har varit litet så vi har
varit tvungna att ställa in. Vi pausar
denna verksamhet tills vidare. Vi måste
bli fler - har jag tidigare skrivit om. Vi
har inte blivit fler! Blir vi fler medlemmar i SSF så får vi bättre resurser och
kan göra mera. Rekrytera. Mer om det
på annan plats i vår tidning Slagrutan.
Väl mött på konventet - om inte förr.
Agne
Fortsättning nästa sida...
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Kontakterna borta!
Vi har tagit bort kontakterna på sidan
19. De huvudsakliga läsarna av Slagrutan är ju vi medlemmar och vi vet att vi
alltid kan få kontakt med styrelsen på
sidan 2. Så sidan 19 var obehövlig. Men
kanske ändå inte.
På nätsidorna kan vi behöva några
kontaktpersoner i olika delar av landet.
En kontaktperson som har lite mer
kunskap om SSF och som har lite
bekantskap med andra rutgängare.
Som också kan svara på enklare frågor
och sända svårare vidare. Som kan ägna
några timmar ibland åt lite information. Som kanske kan prata slagruta
hos någon förening. Som kanske kan
göre en egen informationskväll i något
studieförbund, hos något alternativcafé.

Som kan prata intuitiva sökmetoder
med vänner och bekanta. Som kanske
kan bli rekryterare? Kan Du tänka Dig
det? Kontakta någon i styrelsen. Vi
jobbar på att ta fram lite nyttigt material till Dig. Det kan kanske löna sig.
===============================

Huvudtemat
blir
”geomagnetiska anomalier”. Energybusters har
mångårig erfarenhet av geomagnetism
och andra energier, vilket vi kommer
att få ta del av. Kanske vi gör en utfärd
för att känna på de anomalier som finns
i trakten.

OVANLIGA ENERGIER.
”Ovanliga energier” har vi tagit som
tema till årets Nordiska Slagrutemöte
i Brålanda 5 – 7 augusti. Egentligen är
de inte ovanliga. Det är kanske vi som
inte tänkt på dem.
Huvudtemat skulle bli ”geomagnetiska
energier” och PSI-spår. PSI har vi lämnat för det kommer ju att behandlas på
konventet.

Härutöver kommer en del föredrag från
våra norska vänner. Bl.a. troligen ett om
vad vetenskap är och om det går att få
intuitiva sökmetoder ”vetenskapliga”.
Vi har hyrt hela vandrarhemmet och en
husmor som tar hand om vår lekamliga
spis.
Max 56 deltagare. Närmare presentation i nästa nummer av Slagrutan.

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 femte och sista delen:

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten.

Psi-spåret
Detta kapitel hade inte varit med i arbetet om det inte vore för att jag själv
lyckats genomföra ett par lyckade
försök. Då fenomenet inte har mycket gemensamt med det övriga arbetet
beskriver jag det ganska ytligt. Men
två av mina egna tre försök fungerade,
varför jag rekommenderar den som blir
intresserad att läsa Göte Anderssons
bok, se källförteckningen. Det hela
fungerar verkligen, hur konstigt det än
låter.
Psi är den 23:e bokstaven i det grekiska
alfabetet.
Ett smått intill otroligt fenomen "upptäcktes" 1987 av svensken Göte Andersson. Göte är konstnär och har en
stark visualiseringsförmåga. Det är just
en god visualiseringsförmåga som är
förutsättningen för hela fenomenet.
Han är intresserad av parapsykologi
och hade läst att man kan mäta auran
hos en person med hjälp av en slagruta.
Hans slagrutekunniga far fick prova på
att mäta runt Göte, och mycket riktigt
4
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slog slagrutan på ett visst avstånd runt
honom. Han ville då prova om han
kunde öka bredden på sin aura och visualiserade starkt en stol ett par meter
bort. Han tänkte att han sträckte sig
fram mot stolen och tog tag i den.
När fadern sedan gick runt honom med
slagrutan fick han förvånande nog utslag mellan Göte och stolen han visualiserat.
Detta tyckte de båda var mycket intressant och en rad experiment gjordes.
Två andra svenskar, doktor Nils O. Jacobson och professor Jens A. Tellefsen
kom med tiden också att intressera sig
för Götes upptäckt.
Genomförande
Genom att en person starkt visualiserar
något inom sig i ca. två minuter, skapas
ett psi-spår, detekterbart med en slagruta, från personen till det han visualiserat.
Spåret ligger sedan kvar även om personen som skapat det avlägsnar sig.
Om man däremot flyttar på objektet

som spåret går till, så följer spåret med
det.
Vidare så går psi-spåret igenom väggar
och tjocka bergsblock, medan det tvingas böja av för vanlig aluminiumfolie.
Spåren avklingar sakta för att efter ca.
en timme inte längre gå att detektera
med en slagruta.
Genom så kallad triangulering, där
man från två olika ställen skapar psispår, och sedan på en karta beräknar var
de möts, kan man finna borttappade
personer och föremål.
Vetenskapligt utförda försök
40 strikt vetenskapligt utförda försök
har genom åren gjorts, varav 32 har varit helt lyckade.
Man kan alltså endast med hjälp av
tanken etablera ett psi-spår till ett objekt. Vidare så kan en psi-spår sträcka
sig från ett par meter till flera mil.
Tillämpning
Man tror nu att flyttfåglarna använder
sig av psi-spåret som hjälp att "hitta

hem". Urinvånarna i Australien, aboriginerna, har visat sig ha utvecklat
förmågan att skapa och känna psi-spår.
De påstås t.ex. kunna hitta hem, var
man än för dem. I Australien kallar
man dessa spår för song-lines, vilka urinvånarna omedvetet skapar och följer.
Personligen tror jag att detta är vad vi
normalt kallar för intuition. Dessa urinvånare använder ju ingen slagruta,
utan "vet" bara vart de ska gå.
Egna ord
Så var det då slutligen dags för refrängen. Ljuset i slutet av tunneln börjar
skina allt klarare och sprider just nu
sitt ljus över mitt tangentbord vars
tangenter börjar få utmattningsskador
efter att ha få tagit emot de drygt 41
000 knapptryckningar som detta arbete
består av. Arbetet har också vuxit sig
bra mycket större än vad jag från början
räknat med. Enbart redigeringstiden
för denna fil ligger nu på 2300 minuter
vilket bara det överstiger de 30 klocktimmar specialarbetet ska bestå av.
Men det har inte varit bortkastad tid,
utan istället har det utvecklat sig till att
bli mer och mer intressant ju mer jag
satt mig in i ämnet.
Några revolutionerande slutsatser,
förutom att slagrutan fungerar, tycker
jag inte jag kan dra. Att det finns mycket kvar att utforska här i världen är väl
den största lärdomen jag fått under arbetets gång. När jag i maj -96 inledde
det hela visst jag inte mycket mer om
en slagruta än vad den påstås kunna användas till och hur den ser ut. Idag vet
jag att den fungerar och även en hel del
om hur. Men ju mer man försöker lära
sig om detta ämne, ju mer upptäcker
man att det finns att lära. Men som jag
nämnde i inledningen, så bör man inte
blint tro på allt man läser, vilket också
medför att det är svårt att dra några
konkreta slutsatser nu vid arbetets slut.
“Enbart det du personligen erfarit kan
kallas för kunskap - allt annat är bara
information” - Albert Einstein
Jag har under året lärt mig mycket mer
om slagrutan än vad som ingår i detta
arbete, framför allt då om teorier om
varför slagrutan slår och teorier bakom
psi-spåret. Dessa kunskaper passar
dock bättre i ett specialarbete om ren
parapsykologi, dessutom består mycket av obekräftade teorier. Jag har här i
varje fall behandlat områdena geologi,
geofysik, arkeologi, biologi, genetik,
medicin, folkhälsa och psykologi.

För den som är intresserad av att ytterligare fördjupa sig kan jag rekommendera de flesta av böckerna jag läst (se
källförteckningen).
Jag har förutom alla teoretiska kunskaper även lärt mig att själv gå med
slagruta, vilket jag antagligen annars
aldrig hade haft möjlighet att göra. Jag
har också fått kontakt med i stort sett
alla ledande svenska forskare inom området.
Inom de närmaste åren tror jag att ämnet jordstrålning kommer att bli allt
mer accepterat. Flera slagrutekurser anordnas redan idag regelbundet runt om
i landet och intresset bland befolkningen växer. Men än så länge beviljas inte
anslag för forskning inom området, då
det ännu inte klassas som vetenskap i
forskarkretsar. Utvecklingen går trots
allt framåt, om än långsamt, mycket
tack vare alla människor som sysslar
med detta på sin fritid.
Flera föreningar med syfte att sprida
information om jordstrålning m.m.
finns, störst är Svenska Slagruteförbundet, SSF.
Jag avslutar med ett i sammanhanget
passande citat:

“ The truth
is out there,
but does anybody care? “
Robert Carlesten, Te3 Vasagymnasiet,
Läsåret 1996-97
Copyright © 1996-99 by Robert Carlesten, All Rights Reserved.
robert@carlesten.com
Tack till...
Nils-Axel Mörner, docent, Stockholm
Dan Mattsson, författare, Nyköping
Kjell Pedersson, lärare på Vasagymnasiet, Arboga
Thord Neumüller, författare, Bettna
Dick Sjöberg, arkitekt, Stockholm
Ole Kvamsdal, Stockholm
Magnus Fermin, Stockholm
Leif Engh, Gotland
Karl-Erik Enges, Vasa, Finland
Björn Schöön, ABEM Instrument AB,
Bromma
Ingalill, Kungsörs Brunnsborrning,
Kungsör

18. Källförteckning
18.1 Föredrag, intervjuer
Föredrag vid Anundshög av Dan
Mattsson, hösten 1996
Slagrutesymposium vid Sveasalen,
Stockholm, medverkande bl.a. NilsAxel Mörner, Ola Kongshaug, Arne
Groth, 1996-10-12
Privat “Slagrutekurs” vid Stockholms
Universitet av Nils-Axel Mörner och
Ole Kvamsdal
Intervjuer med flertalet personer, se
bl.a. “Tack till...”
18.2 Tidningsartiklar
Englund, Rune, Svenska Dagbladet,
Är det inte på tiden att vetenskapen
blir vuxen?, 1996-03-24
Essén, Hanno, Svenska Dagbladet,
Currykryss, 1996-03-17 Om sängen
står i ett
Folcker, Annika, Svenska Dagbladet,
Lärt slag om slagruta, 1996-02-01
Frölandshagen, Anne-Lene, Nya
Wermlandstidningen,
Hälsofarliga
kryssningar...
Holm, Harry, Nerikes Allehanda,
“Jordstrålning och farliga kors”, 199703-22
Jacobsson, Anders, Nerikes Allehanda,
Cirkeln är sluten, 1996-08-09, s. 22
Jansson , Åsa, Dagens Nyheter, Kurs
om slagruta inget för högskola, 199604-15
Johnson, Mattias, Svenska Dagbladet,
Slagruteforskning finns, 1996-03-11
Jonsson, Bengt, Svenska Dagbladet,
Slagruteexpert utmanas av magiker,
1997-01-22
Kongshaug, Ola, Svenska Dagbladet,
Det krävs skeptiker med ödmjukhet,
1996-03-17
Lind, Sven, Svenska Dagbladet, Gå på
slagrutekurs!, 1996-04-18
Lindencrona, Gustav, Svenska Dagbladet, Vi behöver dokumentation om
slagrutan, 1996-03-23
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet,
Finna vatten med slagruta, 1996-03-31
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet,
Skillnaden mellan tro och vetande,
1996-04-22
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet, Slagrutan och Stockholms Universitet,
1996-02-29
Mortensen, Per, Dagens Nyheter,
Elastisk klyka visar väg till vattnet,
1996-04-15
Mörner, Nils-Axel, Svenska Dagbladet, Rektor borde välkomna slagruteforskning, 1996-03-10
Mörner, Nils-Axel, Svenska Dagbladet, Ändå rör den sig - slagrutan,
1996-04-10
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Nordh, Henrik, Metro, intervju med
Nils-Axel Mörner, 1996-02-02
Wik-Thorsell, Anna-Lena, Svenska
Dagbladet, Jordens strålning påverkar
allt levande, 1996-01-16
Wik-Thorsell, Anna-Lena, Svenska
Dagbladet, Och se! Slagrutan vrider
sig..., 1995-05-29
Österman, Eric, Svenska Dagbladet,
Slagruta fungerar, 1996-03-07
18.3 Tidskriftsartiklar
Forskning och framsteg 1996:2 s. 2,
“Årets förvillare”-ånyo en akademsik
forskare, Björn FjÆstad

SU-Nytt, 1996:1, Är slagrutor vetenskap?, Lena Wollin
SU-Nytt, 1996:2, Vetenskap, slagruta
och förtroendeskadlighet, Nils-Axel
Mörner
18.4 Böcker
Detektering av underjordiska vattendrag, Leif Engh, Lunds Universitets
Naturgeografiska Instutition 1983
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft,
Ulla och John Hamilton, Karlstedts
Bokhandel AB, Skövde 1986

Forskning och framsteg 1996:4 s 5657, Slagrutor och jordstrålning?, Björn
FjÆstad

Jordstrålning, hälsa och forntida
vetande, Dan Mattsson, AWJ-Länstryckeriet, Nyköping 1991

Gaudeamus 1996:5, Slagkraftig vetenskap, Linda Törnros

Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur,
Thord Neumüller, Författares bokmaskin, Stockholm 1990

Gränsöverskridaren 1996:5-6, Specialnummer från jordstrålningsgruppen,
flera författare
Hemmets Journal 1996:33 s. 10-11,
102, Slagrutekonsten - en gammal
kunskap, Viveka Lindgren
Hälsa 1990:5 s. 66-67, 69-70, 80, Han
letar efter jordens hemliga krafter, Eva
Olsson
Land 1988:20, Elektriske Thure skakar
fram vatten, reportage
Ny Teknik 1996:15 s. 39, Med slagruta
mot en bättre värld, Kaianders Sempler
Ny Teknik 1996:23 s. 26, Elöverkänsliga slagrutemän, Anonym insändare
Ny Teknik 1996:25 s. 27, Den som
blundar går lätt vilse, Sten Flodin
Ny Teknik 1997:5 s. 11, Intervju
med Nils-Axel Mörner, Jan Tångring
Sökaren 1991:3, Att gå med slagruta,
Dan Mattsson
Sökaren 1996:3, Slagruta på kurs, ledaren
Sökaren 1996:4, Var går gränsen för
tankens makt?, Åsa Freij
Sökaren 1997:2, Mörners kurser utvärderade, S.M.
UFO-aktuellt 1986:2 Uppsa Kullemer än en kungshög, Dan Mattsson,
Arne Groth
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Kan hälsan påverkas av naturens fält?,
Dick Sjöberg, AWJ-Kunskapsföretaget, Nyköping 1995
Jordstrålning som sjukdomsorsak, T.E.
Peltonen, Porin Kirjakustannus förlag,
Jyväskylässä, Finland
PSI-Spåret,
Göte
Andersson,
Nyköpings
Tvärvetenskapliga Bokförening, Nyköping 1994
Slagrutan som instrument förr och
idag, Nils-Axel Mörner, Stockholms
universitet, Stockholm 1996
Stenring , fädernas glömda kunskap,
Ulla och John Hamilton, Karlstedts
Bokhandel AB, Skövde 1988
Svenskarna och deras övernaturliga upplevelser, Nils Norlén, Parthenon förlag, Nyköping 1996

“Water witching (dowsing) works!”
Harry Joel
http://home.interstat.net/~slawcio/
dowsing.html
“Introduction to dowsing”
Slawek Wojtowicz
http://onlinether.com/dowse4.htm
“How Does Dowsing Work?”
Dell Winders
http://rschp2.anu.edu.au:8080/cave/
dowsdean.html
“The use of dowsing for the location of
caves”
John Wilcock
http://www.geocities.com/CapitolHill/2280/psitutor.html
“Basic Dowsing Tutorial”
Michael S E Richards
http://www.azlink.com/~labyrinthltr/
articles.htm
“The Labyrinth Letter”
Max Oppenheimer
http://www.spiritweb.org/Spirit/image-gallery.html
“Image Gallery and Collection of Spiritual Related Topics”
http://www.connect.ab.ca/~tylosky/
“Finally new scientific evidents in
dowsing”
Ken Tylosky
http://www.tiac.net/users/seeker/water.html
“Water Dowsing & Other Creative Alternatives”
Melvin D. Saunders
http://www.discoverit.com/at/asd/robin.html
“A Mini-Course in Pendulum Dowsing”
Walt Woods
http://www.dowsers.org/faq.htm
“American Society of Dowsers FAQ”
Kenneth E. Bannister
http://www.bypass.com/~lsmith/
dowse.htm

18.5 Uppslagsverk
Det visste du inte! s. 146, Anfang Förlag, Stockholm 1992
Nationalencyklopedien, ? förlag, 199X
18.6 WWW-sidor, alla tillgängliga
1997-02-08
http://aps.org/apsnews/articles/11285.
html
“Recent Experiments Make Strong
Case for Dowsing”
Lawrence W. Frederick, University of
Virginia
http://taishan.stanford.edu/sep/jon/
dowsing.html

SSF
söker
ny

styrelseordförande!
se notis på sidan 18

Känner du någon lämplig, kontakta
valberedningens Jan Fahlgren på
0705 346065

Geomagnetisk anomali
En medlem skrev till mig:
“Liten beskrivning av våra timmar på
Kullaberg:
Jag noterade just i lövskogen (björk och
bok mestadels) att det såg ut som att
det gick ett currykors genom var och
vartannat träd, träden var vanställda,
små och många döda, (tog några foton med mobilen, skall försöka ladda
upp den i datorn med sonens hjälp och
skicka).

När vi var i den här delen av skogen på
Kullaberg noterade vi också att vi inte
såg eller hörde fåglar eller insekter?
I detta område kände vi oss, drogade,
fulla, illamående, kraftlösa,frånvarande,
tryckande känsla i hjärtat som om man
var på väg att få en hjärtinfarkt (tror
att det skulle kännas så), sockerdricka
i hårbotten mm.
Vi kunde se på naturen och känna när
detta område tog slut, det var som att

komma från vinter och gå in i sommaren. Helt plötsligt var färgerna annorlunda, fåglar kvittrade och det kändes
skönt att gå i en skog igen.”
Jag tyckte, efter att själv ha haft kontakt
med ett liknande område på nordvästra Hönö att detta kanske kunde var en
geomagnetisk anomali.
Då sände jag brevet till Energybusters
som torde vara de mest kunniga på
detta område.

Energybusters skrev 2001-01-24:
Det är definitivt geomagnetism som
nn har råkat ut för. Den kan vara
otroligt kraftfull och man kan även få
förändrat medvetandetillstånd.
Just den plats som nn beskriver har
en kraftig förkastningsspricka som
kom-mer nerifrån Balkan och ännu
längre ner mot Indonesien där Tsunamin ställde till det rejält. I denna förkastningsspricka är energierna mycket
kraftigare än vad de normalt är.
Precis som en Currylinje kan bli bara
en centimeter bred från 60 centimeter
när den väljer att följa en sprickbildning i ett berg men den innehåller samtidigt samma mängd energi som det 60
centimeter breda fältet. Därför är vi så
emot att man spränger i berg, det ställer
till det rejält.
Detta gör att det blir en oerhört koncentrerad energi som kan påverka
oss på ett negativt sätt då våra energisystem (läs meridiansystem) inte orkar
med för kraftiga svängningar utan
måste hålla sig inom vissa bestämda
gränser för att må bra.
Det är ju på energiplatser som dessa människor ser spöken och andra

fenomen speciellt när solfläcksaktiviteten är förhöjd.
Detta har undersökts av Universitetet
i Edinburg och ett till universitet som
jag inte minns på rak arm. Spökfenomen sammanfaller enligt deras
undersökningar med förhöjd solfläcksaktivitet, förkastningssprickor,
stark geomagnetism vilket verkar förskjuta medvetandetilståndet tillräckligt
för att vissa personer skall kunna se
“energiavtryck” eller vad man skall kalla
det som finns utanför det synliga spektrat.
Jag är inte direkt skrockfull som du
kanske förstår men har respekt för olika
upplevelser som ju måste vara resultatet
av något slags fenomen.
Man kan inte avfärda olika fenomen
bara för att vetenskapen inte kan förklara hur det hänger ihop.
Vetenskapen kan inte idag fullt ut
förklara varken magnetism eller
elektricitet. Samtidigt bör man inte
fara fram i vilda fantasier enligt min
uppfattningmen det gör ju var och en
som den vill.
Förkastningssprickan går tvärs över
Skåne via Kullaberg längs västkusten
upp till Oslo vidare till Trondheim och

vidare norrut.
Längs Bohuskusten följer den en utslolknad vulkan rand som följer förkkastningssprickan och passerar bland
annat Hönö som Agne nämnde.
Kullaberg är ju känt för att många fartyg gick i kvav. Torekov byggdes ju upp
på grund av detta till stor del men även
fisket. Oväder blåser upp på nolltid och
man hinner inte reagera varken på land
eller till sjöss. Det har jag själv upplevt
vid flera tillfällen på plats.
Är du intresserad av sådana här
fenomen så vill jag rekomendera Blå
Jungfrun, där är det verkligen extremt.
Men lova att inte ta med någon sten!
Hoppas att detta klargjorde lite av dina
funderingar. Ämnet är väldigt intressant
och gigantiskt men oftast räcker det att
repetera grundskolans och gymnasiets
fysikför att kunna förstå sambanden.
Sveriges geologiska undersökningar
- SGU, har geomagnetiska samt berggrundskartor som kan vara användbara
i sammanhanget om du vill veta mer.
Lycka till!
Vänliga hälsningar

Jag jobbar på att få Energybusters som
föredragshållare till Nordiska Slagrutemötet i Dalsland till sommaren.
Då kan vi få veta mera, men därom i
senare inbjudan.

Madeleine

Agne Olausson
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Åke Pihlgren

V

som han gärna berättar om.
Åke ingår i JiS i Stockholm men reser
gärna ut till någon lämplig kursplats.

I detta nr presenterar vi Åke.
Åke har du ju sett artiklar och notiser
som skrivit tidigare i Slagrutan.

Är du intresserad av att utforska området bostadsenergier så hör av dig
till ordföranden eller annan styrelsemedlem (sid 2)

i har ju flera mycket duktiga och
känsliga medlemmar väl lämpade
att vidarebefordra sina kunskaper till
oss andra.

Stockholmare.Vuxen som människa.
Vuxen som rutgängare (om man kan
bli det). Vuxen som kursledare.

Vi har hittills kunna erbjuda helgkurser för 1200 kr till SSF:s medlemmar,
inklusive mat, logi och kurs.

Specialitet; BOSTADSENERGIER.
Åke har haft många spännande och
intressanta bostadsundersökningar

Det är ett fantastiskt lågt pris. Skall vi
fortsätta?

Skogsklädda pyramider i Bosnien-Hercegovina

Sven på Gotland uppmanar oss medlemmar i SSF att med pendel pekare fastställa ålder på dessa gröna pyramider
Det gäller upptäckten av skogsklädda
pyramider i Bosnien-Hercegovina. Jag
visste inget om upptäckten före artikeln i Slagrutan nr 59 i fjol. Han som
skrivit reportaget har tydligen inte varit
där, Var det Holmberg? (nej, Gustafsson.
reds anm)

grutemedlemmar att med pendel-pekare eller på annat sätt fastställa ålder på
de gröne pyramiderna.
Sedan när det officiella svaret blir, med
C14 eller argonmetoden jämföra, vad
vi med våra metoder kommit fram till.

na “pyramiderna” i den Bosniska Pyramiddalen genom bilder i Slagrutan nr
3-2010 (bilden nedan), gäller alla Slagrutemedlemmar.
Jag tackar på förhand.

Var, är, skribenten arkeolog eller i ämnet
kunnig? Jag skulle vilja prata och fråga
om fynden stenklot - knackstenar - småsten-ålder = verktyg.

Då mitt specialintresse inom arkeologin är stenåldern - stenbearbetning
har jag mycket att fråga om. Om fyndets ålder finns det som vanligt med
bearbetat material delade meningar om
ålder.
Vad jag vill-önskar är några rader i
Slagrutan (jag har försökt ringa Agne
men han är som jag aldrig anträffbar
på telefon) där jag uppmanar alla Sla-

8
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Jag testar alla dateringar som arkeologerna fastställer mot mina resultat.
Jag har frågat åldern för objekten från
Bosninen-Hercegovina.
Svar efter Slagrutans nästa nummer.
En uppmaning från Sven Karlström att
fastställa åldern på de nyupptäckta grö-

Högaktningsfullt
Sven Karlström

Hoppas att snö snart försvinner så vi kan
komma ut i skog och mark och göra nya
upptäckter inom vårt gebit. Lågtryck på
väg, så det finns hopp.

SAXAT (från Slagrutan nr 20)
En artikel som Sven Lind hittade

Slagrutan hittar plånboken
Hur många gånger har vi inte förlorat
något och inte kunnat hitta det!

och se på hästarna.

Den här gången gällde det i mitt fall
plånboken. Men i grunden vet jag att
den brukar komma tillbaka till slut.
Väl över 95 % av svenskarna är i grunden hederliga människor och brukar
lämna tillbaka en hittad plånbok med
plastkort, id-kort och pengar i, så det är
egentligen inte mycket att oroa sig för.
Men tanken gnager, var är den nånstans?
Ligger den i bostaden eller ute bland
folk?

Nåväl, jag öppnar väskan och tömmer
den systematiskt på sitt innehåll. När
jag kommit nästan till botten och viker
ut ett klädesplagg, ramlar plånboken
mycket riktigt ut. Den har legat där
hela tiden och önskat komma ut.
- Och jag som letade där innan vi for,
säger hustrun förvånad.

Men PSI-spåret då? Skulle inte det
kunna ge oss litet ledning blixtrar det
plötsligt till i medvetandet. Sven T, en
erfaren rutgängare, är genast med på
noterna och vill prova sin förmåga.
När vi kommer fram och tagit igen oss,
får jag uppmaningen att tänka på plånboken. Det är inte svårt, jag får genast
i mitt inre in bilden av den stora svarta
med Jobs vackra blommor på.

Vi hade varit ute på ett vernissage på
ett kafé dagen innan, hade jag tappat
den där?
Det tror jag inte, för jag har den aldrig i bakfickan och dessutom brukar jag
hålla koll på den.
Kan jag ha lagt den på något bord
hos mitt värdfolk och glömt kvar
den?
Ja, gammal och disträ är man ju, men
ännu inte helt senil.
Men var är den då? Strunt! Vi ger oss
av på en utflykt i stället, ut i naturen

Sven T tar fram sin pekare och får en
klar indikering. PSIspåret går i en vid
båge från min bröstkorg fram mot
bilens baklucka.
- Plånboken finns här bak, säger han
säkert.
Jag tar ut de fyra väskorna vi har med
oss och Sven T frågar i tur
och ordning i vilken av väskorna plånboken ligger.
- Vid den lilla svarta övernattningsväskan finns den, påstår han.
- Nej, där är den inte, påstår hustrun,
den har jag redan undersökt innan vi
for iväg.

Tänk vad slagrutan kan vara praktisk
att ta till och hur bra det hela fungerar
om man inte oroar sig utan bara litar på
att det hela ordnar sig. För det gör det i
regel till slut, men det går fortare
med lite slagrutehjälp.
Text: Gustave de Gruyère
Hälsningar
Sven
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Labyrinter o Fornborgar

I

vår familj finns ett stort
intresse av pekare o Labyrinter, och vi har väl hållit
på med detta i några år.
Vi tycker att det vore roligt att
här förmedla lite av det vi kommit underfund med. Våra idéer
o tankar.

med våra pekare - frågat och på
så sätt hittar vi energierna.
Vi tvekade ett tag om det
verkligen var rätt det vi kände,
men med tiden har vi sett att det
stämmer ganska väl. Där energierna finns får vi utslag med
våra pekare. Vi har verifierat
med att gå med pekare i riktiga
– synliga labyrinter och utslagen
stämmer med verkligheten. Pekarna visar dig rätt väg genom
Labyrinten.

Labyrinter
Det finns många funderingar
kring labyrinterna, tyvärr så
finns ingen lärobok i ämnet.
Tidsmässigt så kan vi gå långt
tillbaka i historien och hitta
labyrinter inristade på klippor
o block över hela världen. Vi kan även
se dessa på mycket gammal keramik.
Oftast är det 7 lagers labyrinter som är
avbildade.
Exempelvis så finns en labyrint avbildad på en Etruskisk vinkanna från ca
600 år före Kristus, där det finns en
inskrift TRVIA – som tolkas till ordet
Troja. Troja, trojaborg eller ibland Trelleborg är viktigt att komma ihåg i samband med labyrinter.
Den typen som kallas för romersk labyrint finns det inte så många av här i
Sverige. En av de mest omskrivna är väl
den som finns i den franska Katedralen
i Chartres, 80 km söder Paris. Man kan
där fortfarande gå i den. Fredagar är
den öppen, då man tar bort alla stolarna
från golvet så den blir helt frilagd.

Under vårt besök 2009 så förundrades
vi av att man gick barfota i den men
förklaringen kan vara att man då kommer i mer kontakt med moder jord, och
de ”telluriska strömmarna”.
Som kuriosa – de kort vi tog där,
innehåller mycket Orber, små cirklar
med oskärpa i, man ser människor som
svävar en liten bit ovanför marken. Vi
har hört om de som har filmat där och
att det är fler personer i filmen än vad
som fysiskt var på plats.
I Sverige har vi ca 300 Labyrinter.
Många ligger kustnära. Inseglingsfyr
har det spekulerats om.
En mycket fin gammal labyrint finns
vid Vårgårda den är ca: 3600 år gammal. (3616 år om man frågar på energierna) Fantastiskt att den är så gammal och ännu finns kvar.
Hur kan man känna en Labyrint?
Finns säkert flera sätt men, vi har letat

Det är viktigt att visa respekt
för dessa heliga platser – man
bör fråga om lov att för gå med
pekaren, det kan hända att man inte får
gå in i labyrinten med pekaren.
Helig plats – vi måste beröra detta
då det oftast står i böckerna, att man
dansar en speciell dans med en flicka
i centrum. Vi har lite svårt för denna
förklaring, men vi vet ju inte. Det talas
även om man kan gå en rituell vandring
och påverkas av de telluriska strömmarna, se ref 2.
Jag vill att man skall betänka - återigen Chartres där Katedralen har en
stor Labyrint i golvet (12,6- 12,3 m
i diam.) man har där lagt labyrinten
och den har fått en plats i katedralen.
Beskrivningar finns på hur pilgrimer
kom till katedralen för att kunna vandra i Labyrinten, det finns teckningar
på dem då de kröp på sina knän genom
hela labyrinten.
Sven-Åke Gunnarsson
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Välkommen till SSF konvent i Rättvik 2 – 5 juni 2011
Snart är det dags för årets
stora begivenhet för oss i SSF;
konventet.

”Runornas läkande kraft”
med Mira Mård och AnneMarie Carlssons kurs i
“Ockult kemi” kommer säkert
att bli mycket spännande.

I år kommer vi att besöka
Stiftsgården i Rättvik, vackert belägen alldeles vid Siljans
strand. På promenadavstånd
ligger Rättviks kyrka och
hembygdsgårdarna.
I och omkring Rättvik finns
en hel del sevärdheter, som
också är intressanta för oss
som arbetar med energier, t.ex.
Styggforsen och Springkällan.

http://www.stiftsgarden.org/
Under konventet kommer det som
vanligt att finnas många intressanta
kurser att välja bland, t.ex. utflykter
till Springkällan och Offerbordet, med
Åke Philgren, för att undersöka de intressanta energier som finns där.
Rolf Heinemann kommer att ha kurs
i H3-antenn och naturligtvis kommer
kursen om konsten att söka vatten att
finnas med i programmet.
Lillian Carlsson kommer att hålla en
kurs som heter ”Empty your cup”.

Vi har förmånen att under
konventet också får ta del av
Jens Tellefsens kunskaper om
PSI-spåret. Jens kommer att
hålla kurs/föredrag och han
kommer också att leda oss i
praktiska försök och övningar
i PSI.
De senaste nyheterna om sädescirklar
kommer vi att få ta del av i Lennart
Larssons föredrag.
”Går tiden att mäta i den 4e dimensionen?” Tanken svindlar - men, kanske kan Ingrid ”Pling” Olsson ge svar
på den frågan i sitt föredrag, precis som
en del andra frågor som många av oss
går och funderar över.
Det kommer som vanligt att bli en intensiv och intressant helg, precis som
sig bör.
Välkommen till årets konvent i det
vackra Rättvik!

Glöm ej - notera tid för SSFs årskonvent i din kalender!

Njuta av Konvent 2011 - utan kostnad?
Ja, det finns faktiskt ett sätt att få deltaga i hela SSF:s konvent i Rättvik utan
någon kostnad:
Värva nya medlemmar och få ett gratis
konvent. De som värvar minst 15 nya
vuxna betalande helårsmedlemmar till

SSF får fritt planera hela helgen i Rättvik utan att betala en enda krona.
De flesta av oss känner människor
därute som är mycket intresserade av
det vi håller på med och som också har
kunskaper och talang för det vi sysslar

med i Svenska Slagruteförbundet. Men
de, såsom vi själva, behöver ibland bli
varsamt puttade i rätt riktning, och det
är det Du kan hjälpa till med.
Kontakta SSF:s styrelse för mer information.

Passa på att få ett till konvent gratis - engagera dig i Konvent 2012

Bli delaktig - skapa framtiden, var aktiv i utformandet av konvent 2012! Ett
utmärkt sätt att få föredragshållare och

kursledare som intresserar Dig är att
vara med och bestämma. Du får hjälp
av erfarna slagrutevänner som gjort

Välkommen!

det förut. En berikande erfarenhet inte
bara för dig själv. Kontakta SSF:s styrelse för mer information.

SLAGRUTAN 2011-1 NR 61

11

Senaste nytt om Thord Neumullers
undersökningar
¨

Thord skrev:
"Om min forskning rörande linjerna
som stod i sista "Slagrutan" har jag
ännu inte fått en enda kommentar på
min mail.
Har Du hört något?
Mina dygnstester fortsätter och nu är

jag upp i löpande frånvaro under 139
dygn. Det skall bli spännande att se när
de återvänder eller om det är en permanent frånvaro.
Nuvarande frånvaro började 19-102010.

observerat liknande avbrott i currylinjerna i kommande "Slagruta"."

Om det går bra, skulle jag gärna vilja
få en efterlysning av personer som har

Skicka gärna kopia till ordf@slagruta.
org

Thord når Du på:
thordneumuller@hotmail.com

Förteckning över leycentra och kraftleylinjer i Sverige
Upprättad av Karl Erik Johansson, Söderköping
Omarbetad upplaga september 2004

G

enom kartpendling och kontroller
ute i naturen har jag upprättat
nedanstående förteckning över leycentra och kraftleylinjer inom landet.
Under de år som gått sedan jag började registrera linjer har jag funnit flera
kraftlinjer, dels ute i naturen och dels
genom kartpendling.
Jag har också tillfört förteckningen
några av de linjer som John och Ulla
Hamilton beskrivit i sin bok Jordpuls.
Det finns fortfarande ett oändligt antal linjer som inte är upptecknade. Man
kan inte kalla denna förteckning som
sanning förrän fler än jag kan bekräfta
linjernas existens och natur. Jag har redan upptäckt en del felaktigheter när
jag varit ute och rest, vilka jag rättat till.

Jag har hoppats på många medarbetare
runt om i landet som kan ge mer innehåll under varje linjerubrik.

linjernas funktion och vilka förändringar som sker i energiflöde, frekvenser
etc.

Förteckningen är upplagd så att man
lätt skall kunna kopiera det avsnitt som
man är intresserad av. Beträffande energins strömriktning har jag funnit
att den ständigt ändras. Intervallerna
mellan förändringarna är olika mellan
linjerna och mellan banden, varför uppgiften för närvarande inte har något
värde. Kanske någon i framtiden kan
finna ett system i detta.

För närvarande utgår jag från att banden har chakra frekvenser. Det vill säga
frekvenserna i ett struken oktav med en
differens som kan registreras med tongenerator.

Detta dokument kommer att förändras
allt eftersom ny information kommer
in. Man kan ställa sig ett otal frågor om

Sänd det gärna på E-postadress kej@
glocalnet.net eller
Karl Erik Johansson, Ekängen, 614
92 Söderköping, alternativt ring 0121
21063.

A-1. Leycentret vid Riala

4. Riala - Klacknäsudde.
Linjen sträcker sig 47 kilometer i 177
grader sett från Riala. Energin strömmar mot Riala. Den 6.1.2000 strömmar energin i båda riktningarna.

8. Riala - Gamla Uppsala
Linjen sträcker sig 58 kilometer i riktning 300 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.

5. Riala – Ramunderberget
Linjen sträcker sig 177 kilometer i 224
grader från Riala. Energin strömmar
mot Riala. Den energin mot Ramunderberget.

9. Riala - Lingbo
Linjen sträcker sig 188 kilometer i riktning 326 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000
är strömriktningen oförändrad.

6. Riala - Veckholm
Linje sträcker sig 67 kilometer i riktning 259 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000
är strömriktningen oförändrad.

10. Riala - Edsbro
Linjen sträcker sig 29 kilometer i riktning 359 grader sett från Riala. Energin strömmar mot Riala. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Edsbro.

1. Riala – Åland
Linjen sträcker sig 82 kilometer i riktning 50 grader sett från Riala. Energin strömmar mot Riala. Ny kontroll
av strömriktningen sker den 6.1. 2000
som visar att ström flyter i båda riktningarna.
2. Riala – Utö i Åbolands skärgård
Linjen sträcker sig 160 kilometer i riktning 84 grader sett från Riala. Energin
strömmar mot Riala. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Utö.
3. Riala - Estland
Linjen sträcker sig ? kilometer i riktning 124 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala mot Estland.
Den 6.1.2000 är strömriktningen
oförändrad.
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7. Riala – Stabby
Linjen sträcker sig 57 kilometer i riktning 289 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000
pulserar energin med ojämna intervaller.

Jag är tacksam för all information som
kan tillföras detta arbete.

Någon annan LEY-knutpunkt kommer i nästa nr av Slagrutan.
Se kartbild på sista sidan

Margarintillverkning, vad har det med
våra intuitiva sökmetoder att göra?
Inte något? Men i stället för att ha en
tom sida för det material ni läsare inte
sänt in så kanske lite om hälsa, mat eller
tekniskt kan vara intressant.

Jag vet att många medlemmar i SSF
använder sina redskap till att fråga om
den mat man skall köpa är ok eller ej.
Därför kan det vara intressant att ha
med artiklar som upplyser oss om den
dolda verkligheten inom bland annat
matindustrin.

Dessutom skulle det vara intressant att
höra resultat från frågor på just margarin; vad säger pendeln pekaren slagrutan?
Är det ätbart, nyttigt ofarligt eller vad?
Kom in med era resultat till Slagrutan
tack!
Red

Margarintillverkning

utdrag ur nyhetsbrev från Gunnar Lindgren, debattör och miljöforskare.
www.gunnarlindgren.com
1. Hur tillverkas margarinet "Lätta"
och vilka råvaror använder man?
Jag har fått frågor angående hur margarinet "Lätta" tillverkas, samt frågor
om kemikalier inte används längre vid
tillverkningen? På sidan www.latta.se
saknas viktig information. Jag frågade
dietist Eva Skoog hos Unilever som
svarade på viktiga frågor och detta är
min redovisning.
Inledning
Problemet med margarintillverkning är
att man försöker imitera ett annat
livsmedel - smör. Om man försöker
göra ett margarin på ett naturligt sätt
avexempelvis olivolja skulle det bli
gröngrått, lukta och smaka oliver, samt
bli flytande. Skulle man använda
naturlig rapsolja skulle det på samma
sätt bli gulaktigt, lukta och smaka raps
och vara flytande. Vill vi ha ett fast
margarin måste vi använda något fast
vegetabiliskt ´fett exempelvis kokosfett
eller palmolja, men detta skulle smaka
och lukta kokos/palmolja och ha en
mer skokrämsliknande konsistens.
För att nå smörets färg, lukt, smak och
konsistens måste man tillgripa verkligt
brutala kemiska metoder som först utplånar fetternas naturliga egenskaper,
samt att man sedan färgar upp fettmassan, tillsätter smördoftande ämnen
(exempelvis den brandfarliga syntetiska
kemikalien diacetyl, se
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db
.cgi?db=default&uid=default&ID=46
98&view records=1&ww=1&sv=1)
samt slutligen på kemisk väg ändrar
molekylstrukturen på fettet för att det
skall bli glattare och inte så strävt.
Allt detta är alltså oundvikligt så länge
man gör anspråk på att imitera ett
annat livsmedel.

Använda kemikalier
1. När man tar bort råvarornas naturliga egenskaper använder man natronlut
(natriumhydroxid, samma ämne som
finns i medel för rengöring av toalettstolar), fosforsyra eller citronsyra samt
blekmedel (bentonitlera som
regenereras med svavelsyra). Vid det
sista steget i dessa försök att ta bort
ämnen så upphettar man fettet till cirka
230 grader C vid den s k deodoriseringen. Detta är en mycket hög temperatur när det gäller livsmedel.
En rykande stekpanna håller cirka 170
grader C.
2. När man får in råvaran palmolja/
palmkärnolja består detta av både mättat fett och omättat (flytande) fett. För
att skilja på dessa fraktionerar man
råvaran. Detta kan göras på flera sätt,
antingen genom nedkylning eller i
kombination med aceton.
3. För att fettet skall få den glatta konsistensen så omestrar man fettet.
Detta är helt klart den mest kritiska
delen av margarintillverkning och
borde förbjudas, då den trots användning av verkligt farliga kemikalier endast har till uppgift att få annan konsistens på livsmedlet för att därigenom
invagga konsumenten att det är nästan
smör man äter. Det strider enligt min
mening mot redlighetstanken i livsmedelslagstiftningen.
Vid omestringen blandas fettet
med den verkligt reaktiva kemikalien natriummetylat (http://apps.
kemi.se/Klassificeringslistan/amne.
cfm?id=603-040-00-2)
Detta är en av de mest riskabla kemikalier jag stött på och borde aldrig får
förekomma i livsmedelssammanhang.
Enligt en beskrivning rör sig hela fett-

massan under reaktionen och svarta
stråk bildas som i en science-fictiofilm.
Efter processen inaktiveras natriummetylatet och resultatet är så sotigt att
det måste blekas. Jag tar gärna emot
kommentarer från kunniga läsare ang
detta. Livsmedelsverket anger att det
bildas metanol vid processen "men i
en mängd som ligger långt under den
högsta tillåtna nivån i livsmedel.
(Se http://www.slv.se/sv/grupp1/Matoch-naring/Vad-innehaller-maten/
Fett/Fakta-om-fett/Omestrat-fett/ ).
Fasta margariner innehåller omestrat
fett.
Bensin i margarin
Extraktionsbensin (hexan) är en baskemikalie inom fettindustrin. Den används när man framställer rapsolja i
Aarhus Karlshamn, men inget av våra
varumärken medger att de använder sådan olja utan den påstås då vara
"pressad" eller "kallpressad". Var tar
den bensinextraherade oljan vägen?
När Livsmedelsverket för att antal år
sedan analyserade margarinerna "Milda" och dåvarande "Nytta/Becel" fanns
betydande mängder bensin i dessa livsmedel. Dessförinnan hade tillverkaren
Unilever kategoriskt förnekat att bensin fanns med i tillverkningsprocessen.
Bensin kan komma även andra vägar.
När man tillverkar sojaprodukter, allt
från sojaprotein, sojaolja, sojalecitin används en blandning av varmt vatten
och bensin för att dra ut dessa ämnen
från den malda sojabönan.
På så sätt kan man vänta att alla
industriellt tillverkade sojaprodukter
innehåller bensinrester. Eftersom exempelvis sojalecitin används i ett otal
livsmedel inklusive margarin, och också
Fortsättning på sidan 19
SLAGRUTAN 2011-1 NR 61

13

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 andra delen:

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna

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

Strålning och kompostberedning
I “Naturliga odlingsmetoder”, av
M.E.Bruce (övers. fr. engelskan, Ny
Nords förlag) finner man experiment
med (snabbkompost). Genom tillsats
av en “aktivator”, pulveriserade växtämnen, påskyndas förmultningen.
Olika procentsatser prövades: 1:10,
1:60, 1:100, 1:10 000. Den sista förtunningen visade den ojämförligt snabbaste verkan, varigenom bekräftades
antagandet att strålningen skedde efter
homeopatiska principer.
Förtunningen motsvarar D8. Ännu
större utspädningar har dock visat utmärkta resultat och antagligen ännu
bättre.
En aktivator tillverkad av 7 olika örter
samt honung, 0,065 gram, därav hälles
i 1 liter vatten, skakas och får stå i 24
timmar. Därpå fördelas dekokten i en
komposthög om cirka 1,5 kbm.

Med denna obetydliga tillsats åstadkommes en snabb förmultning. En
londonläkare, specialist i radioterapi,
undrade hur detta gick till.
Han fick till svar: “Genom strålning”.
Han var nog fördomsfri att försöka
metoden strålning på människor och
fann att lösningar av växter enligt den
här använda metoden påverkade sjukdomar just genom strålningen.
Det var med andra ord bekräftelse av
den homeopatiska medicinens förmåga.
Den proportion det här ovan i det senaste fallet var fråga om motsvarande
homeopatiskt D7 eller D8.

Strålningens inverkan på växter har uppdagats på många sätt.
Så har Kali till exempel i ett reagensglas upphängt över växande plantor
inverkan på deras växthastighet. Växter
i närheten av varnadra påverkar varandra gynnsamt eller ogynnsamt genom
strålningen.
Strålning från skyddsväxter kan fördriva skadeinsekter från närgränsande
växter.
Bakteriekulturer påverkas av metaller på avstånd. Kreatur kan påverkas
av metallsalter, som finns i deras närhet.
Besprutning av jorden eller växterna
som ett duggregn av några liter vattenlösta preparat av några kbcm har
genom strålning påtaglig inverkan på
växterna (i analogi med isoterapi och
homeopati).

Obs! Homeopatiska medel tillredas ej
endast genom utspädning eller förtunning utan genom skakning eller förrivning, emedan först genom denna Så till exempel Chamomilla 1:8 milbehandling den eteriska kraften blir joner på havrens växtlighet och andra
ämnen har visat påverkan i en spädning
verkligt frigjord.
ända till 1 på 4 miljarder.
Fortsättning följer i nästa nummer

Glöm ej att
tipsa...

SSF
söker
ny

styrelseordförande!
se notis på sidan 18

Känner du någon lämplig, kontakta
valberedningens Jan Fahlgren på
0705 346065
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Vi har fått ett erbjudande!
Albatross resor erbjuder en "reseklubb".
Jag svarade: Inte en reseklubb men
kanske en resa då och då.
Exempelvis:
Teneriffa med pyramiderna i Guimar.
Nordvästra Frankrike med alla de menhirer och forntida byggnader i området.
Pyramiderna i Bosnien.
Egypten med Giza och templen och
byggnaderna runt Luxor.

SSF
söker
ny

styrelseordförande!
se notis på sidan 18

Känner du någon lämplig, kontakta
valberedningens Jan Fahlgren på
0705 346065

Peru med Nasca-slätten och de stora
figurerna. Machu Picchu.
England med Avebury, Stonehenge
och många fler.

3 gånger och är mycket nöjd med
deras upplägg och researrangemang.

Inom 30 minuter fick jag telefonsamtal
från Albatross.

D.v.s. är Du intresserad av att
resa? Hör av Dig!

Frågan är: Är vi intresserade?
Jag har personligen rest med Albatross

Via epost agne.olausson@slagruta.org
eller telefon 0523-66 25 92.

Är det något vi skall jobba vidare med?

Hur fungerar våra hjälpmedel om vi
Druckit alkohol?
Äter mediciner?
Bär magnetarmband?
Har mobil?
Bär digitalkamera på magen?
Har pacemaker?

?

SSF
söker
ny

styrelseordförande!
se notis på sidan 18

Känner du någon lämplig, kontakta
valberedningens Jan Fahlgren på
0705 346065

Så här ser det ut i Atlantens botten ungefär en bit väster om Kanarieöarna:
(Tyvärr går det inte att få ned bilden för tryck i tidningen, hoppas ni utan internet har överseende med det. red)
http://maps.google.co.uk/maps?t=h&hl=en&ie=UTF8&ll=31.353637,-24.257812&spn=2.340653,4.235229&z=8>
http://maps.google.co.uk/maps?t=h&hl=en&ie=UTF8&ll=31.353637,-24.257812&spn=2.340653,4.235229&z=8>
Vad är det?
		
Atlantis?
			
Naturliga bottenformationer i form av nätverk i en jätteruta?
											
Agne

Eller vad, har du någon idé?

Internet och datorer - håhåjaja...!!!
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TEKNISKA MUSEET
Nördcafé: Slagrutan
Rolf Kjellström.
Nördcafé med Rolf Kjellström som
framhöll slagrutan. 2010-04-21.
Rolf Kjellström slog ett slag för den
omstridda slagrutan, som används för

Förra året skulle jag kolla en del material på Tekniska Museet och fick
komma ner i museets stora magasin för
samlade föremål.
Vilken upplevelse, där skulle man kunna bosätta sig och vara fullt sysselsatt.
Jag fick i alla fall se det jag kommit för.
Men det är en annan historia.
När jag ändå var där frågade jag på biblioteket om det finns någon litteratur

om slagrutan och dyl. Jag fick en del
upplysningar för att komma vidare. Det
är klart att Rolf kan ju inte låta bli att
prata om slagrutan och man slussade
mig till Nils Olander som ansvarar för
något som dom kallar Nörd-cafét där
man samlas för föredrag om olika intrerssanta ämnen.
Man frågade om jag kunde tänka mig
att ställa upp och berätta om slagrutefenomenet, och det sa jag ju inte nej till.

att hitta exempelvis underjordiska vattenkällor, metaller, olja eller ädelstenar. Slagrutan består ofta av en böjlig
träklyka eller två L-formade handtag,
eller ibland en pendel, som sveps över
ett område jord och påstås reagera när
användaren närmar sig ett fynd. Ett
mycket kontroversiellt ämne, förkastat
av vetenskapen.

21 mars 2010 var jg där och berättade
om mina erfarenheter av slagruteriet.
Tyvärr strejkade inspelningsapparuturen så vi kan inte ta del av föredraget
på deras hemsida. Jag kan kanske vid
senare tillfälle sammanfatta det.
Som belöning fick jag en Nörd-tröja
och frikort på Tekniska museet.
Rolf Kjellström

Kalender 2011
Kalender för Svenska Slagruteförbundet (SSF) samt Lokalföreningar. Kalendern finns även uppdaterad på hemsidan,
www.slagruta.org
Månad/Datum Ämne

Plats

Arrangör

Mars 19
Mars 21

Årsmöte
Vårsolståndet/Int. meditation

Kinnekulle-Rutan
Brakelund

Kinnekulle-Rutan
Kinnekulle-Rutan

April 17

Utforskning

April 16-17

Grundkurs

Plats ej bestämd

SSF

Maj 15

Utforskning kraftplatser

Kållands Ö

Kinnekulle-Rutan

Maj 28-29

Nybörjarekurs

Myckleby, Orust

SSF

Juni 2-5
Juni 4

SSF Årskonvent
SSF Årsmöte

Stiftsgården Rättvik
Stiftsgården Rättvik

SSF
SSF

Augusti 5-7

Nordiskt Slagrutemöte

Brålanda

SSF
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Kinnekulle-Rutan

Thord Nilsson SSF-kurs i Hållsta 19-20 mars 2011 - fördjupning

!
!
!
e
r
a
g

Vad är det du känner med din intuitiva sökmetod?

a
t
l
de

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.

f
.
a
.
g
p.

För att säkert känna bör kroppen "känna igen" frekvensen,
d.v.s.
vi bör ha haft med den att göra tidigare.

D
L
L
Ä
ST

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.

IN

å
f
ör

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

Kurser

Kurser

Kurser

Nordiska Slagrutemötet i Brålanda 5 - 7 augusti
Boka helgen redan nu!

Ovanliga energier

Men kanske ovanliga är vanligare än vi
tror?

Gma påverkar "våra" energier s.s. curry,
LEY, hartman osv?

Huvudtalare blir Energybusters som
kommer och berättar om geomagnetiska anomalier (Gma)

Gma kan påverkas av oss?

Gma påverkar vår vardag?

husbygge på Gma?

Gma är indikerbara med våra sökmetoder?

info om magnetiska kartorna

Gma påverkar växtlighet och djurliv?
Gma påverkar våra, andra djurs och
växters hälsa?

vad som skapar Gma?

Gma i Sverige
Gma i världen i övrigt
Gma hos arkitekterna

Gma och fornfynd.
Vidare kommer flera norska och svenska medlemmar att hålla föredrag och
visningar.
Som vanligt låga priser som inkluderar
det mesta på Brålanda vandrarhem.
Mera info och anmälningsregler med
nästa Slagrutan i juni och på hemsidan,
www.slagruta.org
Titta gärna in på
www.energybusters.se/
och
www.bralandavandrarhem.se/
SLAGRUTAN 2011-1 NR 61
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Notiser
Svenska Slagruteförbundet söker ny styrelseordförande!
Svenska Slagruteförbundet söker en
efterträdare till nuvarande styrelseordförande Agne Olausson vars uppdrag
är uppfyllt i och med årsmötet i Säter
2011-06-04.

Känner du någon lämplig, eller kanske
känner du dig själv lämplig, så hör av
dig omgående till valberedningens Jan
Fahlgren, telefon 0705 346065.

SSF påminner om att medlemsavgifterna ska betalas. Senaste betalningsdag är enligt stadgarna 15 februari

Du som betalar via ”Kuponginlösen” Får du påminnelse på medlemsavgiften
dvs i butik eller via eget företag, kon- trots att du har betalat kan det beror att
takta medlemsregistret, för att lämna ditt namn inte framgått.
namn och adress.

Svenska						

Det var nära ögat.					
Det är en annan femma.					
Du ser ut som om du sålt smöret och tappat pengarna.
Där fick du så du teg!					
Friskt vågat, hälften vunnet.				
Göra en höna av en fjäder.				
Inget här i världen är så rättvist
fördelat som förståndet. Alla tror
de har fått tillräckligt. Jacques Tati

Remember, if you’re headed in the
wrong direction, God allows U-turns!
~Allison Gappa Bottke
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Sökande bör vara intresserad av att föra
SSF framåt och vara drivande i frågor
som rör förbundet, dess medlemmar
och intressefrågor.

Engelska

That´s a close shave.
That´s another cup of tea.
You look like a dying duck in a thunderstorm.
Put that in your pipe and smoke it!
Nothing ventured, nothing gained.
Make a mountain out of a molehi

"Brått lönar sig inte"

"Jag skulle gilla morgnar bättre
om de började senare"

"Improvisation är möjlig först
efter noggrann förberedelse"

"Ett samtal utan te är som en
natthimmel utan måne"

Ingmar Bergman

turkiskt ordspråk

...fortsättning från sidan 13.

Margarintillverkning

utdrag ur nyhetsbrev från Gunnar Lindgren, debattör
					
och miljöforskare. www.gunnarlindgren.com

hygienprodukter etc så har jag undrat
om hur mycket bensin vi får i oss per
år?
Det är svårt att få bort bensin från
sojaprodukter så det finns (eller har
åtminstone funnits) särskilt generösa
och höga gränsvärden för detta.
Bensin kan också komma in margarin då fetter och oljor får fraktas i fartygstankar som tidigare fraktat bensin
- detta är oförsvarligt.
När jag en gång klagade på detta fick
jag svaret att bensin ändå fanns med vid
framställning av oljor och margarin.
Ännu en väg in för bensin är tillsatsen av fytosteroler i exempelvis Becel
proactiv. Fytosteroler kan utvinnas ur
timmer (i Finland) eller ur soja. I båda
fallen anges bensin som det använda
lösningsmedlet. Eftersom hela kolesterolfrågan idag har vittrat bort, finns
ingen anledning att äta bensinutvunna
ämnen ur timmer.
Slutligen bör alla noggranna och hälsomedvetna livsmedelskonsumenter
känna till att färgtillsatser, smak- och
aromtillsatser, vitamintillsatser osv

mycket ofta är utblandade i lösningsmedel - t ex bensin.

molekyler bildas. Detta har aldrig visats
ofarligt. Tvärtom har forskaren Renaud
1989 visat att bildning av blodproppar
ökar hos råttor när man omestrar palmolja. Forskaren Innis 1996 visade att
smågrisar får förändrad lungfunktion
och Elwood 1991 visade ökad risk för
hjärtinfarkt hos människan.
(Det finns mer att läsa om omestringen på min hemsida (www.gunnarlindgren.com )

Hälsa
Det finns många studier som visar att
exempelvis barn som äter smör är
friskare än de som äter margarin, t ex
när det gäller allergier och astma.
Anställda inom margarinindustrin
drabbas av allergier och astma. Vidare
har margarin dålig balans mellan omega-3 och omega-6-fetter. Genom att
många viktiga näringsämnen tas bort
vid den brutala tillverkningen fattas
mycket av kända och okända viktiga
substanser. Det är därför stötande när
man tillsätter syntetiska vitaminer, syntetiska färgämnen i ställer för nyttiga
karotenoider, och fytosteroler från timmer eftersom det fanns fytosteroler i
de ursprungliga naturliga oljorna.
Den mest kritiserade delen är trots allt
omestringen. Då kastar man om placeringen av fettsyrorna på fettmolekylen
och naturfrämmande "Frankenstein"

Livsmedelsverket säger försiktigt:
“...enstaka studier har resultat som
tyder på negativa effekter på kolesterolnivåer och fasteinsulin. Området är
komplicerat och mera forskning behövs för att undersöka effekterna av till
exempel olika sortersfettblandningar,
olika mängder omestrat fett i maten
och vilken effekt omestrat fett har på
lång sikt. Eftersom omestring används
mer och mer i industrin som ersättning
för härdningsprocessen är det viktigt
att alla, både produktutvecklare och de
som arbetar med kost- och hälsofrågor,
följer forskningen.
Fortsättning följer i Slagrutan nr 62
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Sig Lonegren på besök i Holland
(Sig Lonegren är på besök i Holland
med sin hustru Karin)

Vad säger din pendel dig om jordenergier förknippade med denna magnifika
byggnad?

Denna vecka förflyttade Karin och jag
oss upp till provinsen Noord-Holland
till Karins syster Agnés and Martin´s
hem i Eknhuizen, min Holländska
favoritstad. En av de mest magnifika
byggnaderna i den här Nord-Holländ- Borger 27
ska juvelen till städer är Drommedaris Den längsta Hunebed i Holland
från 1600-talet. ursprungligen ett fort,
Drenthe har även den största koncenmen numer en förvaltningsbyggnad.
trationen av sk. Hunebedden, gravar
Min pendling säger att detta är en kor- där "Trechterbekervolk" placerade sina
spunkt för två energi-linjer. Vad visar döda för cirka 5000 år sedan. Dessa
människor var bönder och namnet de
din egen pendling?
fått härstammar från den typ av krukor
de tillverkade. "Hunebed" betyder:
Sig Lonegren
"jättarnas grav" Den på bilden är beläGlastonbury, Somerset
gen i Borgen och den största i Holland.
http//:www.geomancy.org

A-1. Leycentret vid Riala

Se artikel sidan 12 av Karl Erik Johansson
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