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SSF
Hej alla medlemmar!

Jag har nu suttit i flera dagar och
försökt att skriva några rader som kallas för ordföranden har ordet.
Varför är det så svårt att komma till
skott?
Varför vandrar mina tankar ständigt
till allt möjligt annat som rör sig runt
omkring mig?
Varför blir jag ständigt påmind om en
rad strålningsfenomen som påverkan
av planeter och jordbävningsspänningar?
Även vår redaktör börjar undra om det
inte är fler än jag som har ”skrivtorka”.
Inga artiklar, varken roliga eller tråkiga
sådana, inga önskemål om SLAGRUTAN – helt enkelt ingenting. Inte ens
en kommentar om SLAGRUTAN´s
nya utseende!
Beror det i hög grad på allt nyhetsflöde?
Alla varningar som bådar dåliga tider,
ekonomiskt, hälsomässigt, andligt osv.
osv.
Det kan ju inte enbart vara ”det dåliga
vädret” heller. Hur bär man sig åt att
leva i ”nuet” när man brottas med ny
fiberanslutning och en ny dator som
kräver sin uppmärksamhet med allt
som händer när man vill flytta på saker
och ting.
Finns det inte någon som kan skriva
lite goda råd?

 ?

Ordföranden har
ordet
Rolf Heinemann

Vad är det som för närvarande händer
inom SSF?

•

Höstmötet i Dalarna
avklarat när du läser dessa rader

är

•

Vi har preliminärt bokat Södra
Vätterbygdens Folkhögskola till 2013års konvent med årsmöte.
Nu börjar det bli bråttom med förslag
till program. Hittills finns det inga arrangörer som är villiga att hjälpa till.
Kom nu med idéer och hjälp styrelsen
!!!!!!!

•

Vi planerar en Nybörjarkurs –
användning av H3-antenn - i Arvika
med start på kvällen den 9 november
och den 10 november.
Det är slagruteföreningen i Arvika
som kommer att utgöra stommen av
deltagarna. Kursen hålls i Jössefors
Folkets hus,
Deltagarantalet är begränsat till 8
personer, kursavgiften räknar vi med
kommer att bli 500:Programmet finns på hemsidan och
i detta nummer. Obs! du som inte har
tillgång till dator ringer och anmäler
ditt intresse till Marika eller mig, så
skickar vi programmet. Kursen kan
dock dubbleras var som helst om intresse finns!

•

Stadgekommittén är nu i princip klar med sitt förslag. Det skall tryckas och kommer att skickas ut till samtliga medlemmar som brev. Vi förväntar
oss nu att du kommer att meddela dina
synpunkter i tid, så vi slipper ett nytt
nattplenum!

•

Vi får hela tiden förfrågningar
om hjälp med vattensök och hjälp med
att påvisa Currylinjer och annat, oftast
från Skåne och är tvungna att tala om
att vi inte har någon i våra register som
ställer upp – får vi lämna din adress?
Du som bor söderut??

Under tiden har jag naturligtvis tagit
emot några telefonsamtal just angående
vår tidning. Nästan alla har tyckt att det
var och är en mycket bra sådan!
Dom flesta har tyckt om färgsättningen, men naturligtvis inte alla. Det är
framförallt äldre som har svårt att läsa
alla texter där kontrasten mellan bakgrund och text är mindre bra. Men det
tror jag kan bli bättre vartefter vi blir
uppmärksamma på problemet.
Men det är ändå kostnaden som väcker
eftertanke när jag upplyser om kostnadsökningen det innebär att få en tidning i färg.
Vår kassör Kerstin har meddelat att
kostnaden för nr 66, en jubileumsutgåva, har varit 2.23 gånger större än för
nr 65.
(Obs att inga portokostnader, kuvert
och hanteringskostnader ingår i dessa
priser, utan att det är rena tryckkostnaden).
Flera har uttryckt att vi behöver färgtryck i fortsättningen för att synas bättre, vilket innebär att kostnaden skulle
öka till 45600 Kr./år.
Det är klart att jag frågar mig om färgen verkligen kan motivera den utgiften – innehållet är ju samma.
Jag tycker inte att vi skall hemlighålla
detta för er medlemmar då årsmötet
inte har budgeterat för den summan
och om vi skall fortsätta med färgtryck
även i fortsättningen, så är risken stor
att vi blir tvungna att höja medlemsavgiften.
Det är jag som gärna vill höra er mening i den frågan.
God fortsättning på det
här året önskar
Rolf Heinemann

SLAGRUTAN 2012-3 NR 67

3

4
5
6
7
8
9

Innehåll Slagrutan nr 67
En dag med funderingar - Agne
Fiskar och Fåglar - Olov G Nilsson
Annons
Pendeln - en sanningsdetektor
Harry Blom
Kurs H3-antennen
Rolf Heinemann
Miljödebatt
Gunnar Lindgren
Miljödebatt
Gunnar Lindgren

Innehåll

Höstmöte Sollerön
10 SSF
Anna Munksgaard
Höstmöte Sollerön
11 SSF
Anna Munksgaard
Höstmöte - resultat
12 SSF
Anna Munksgaard
Höstmöte - karta
13 SSF
Anna Munksgaard
Årsmötesprotokoll
14 SSF
2012

Årsmötesprotokoll
15 SSF
2012
Årsmötesprotokoll
16 SSF
2012
Årsmötesprotokoll
17 SSF
2012
Föreningen för
18 Svenska
Vetenskaplig Homeopati
19 Slagruteföreningar
Vid havets rand
frågor
20 Ställa
John Living

EN DAG MED FUNDERINGAR
Hällekistan på bilden ligger mig varmt
om hjärtat.
Jag tänkte jag skulle få lite hjälp med
linjesystemet. Var, varifrån och vart
med mera.

JAG KÄNDE
INGENTING
MED PEKAREN!

Magnus kom tillbaka till hällekistekullen.
Nu började det bli fundersamt.
JAG KÄNDE INGENTING!

Jag inbjöd till träff (se förra numret)
och Zlatko och Magnus kom. På plats
presenterade jag hällekistan med arkeologernas funderingar och med mina
funderingar (som absolut inte är de
samma).

intro för allmänheten. Då kunde jag
bluffa eftersom jag markerat energierna
dagen före.
Vi fortsatte med samtal om ditt och
datt men kom in på min okänslighet.

Efter en hel del funderande och experimenterande visade det sig att Zlatko
och Magnus tillsammans genererade
en energi c:a 40 meter runt sig som slog
ut min känslighet totalt om jag var innanför den.

Zlatko kände en vattenenergi och jag
skulle känna efter om det var den jag
känt tidigare. Jag kände inget vatten.
Jag vet att jag kan känna vatten. Jag vet
att jag kan känna flera olika energier
runt hällekistan.

Hur och varför? "Kan det vara jag som
påverkar dig" undrade Magnus. Tja,
kanske. Magnus och Zlatko fick gå
bort 75 m på berget.

De måste dock vara tillsammans. Vad
var det som hände? Vad påverkades?
Varför? Någon som råkat ut för
liknande?

Vattenenergin var på plats. Den
pulserande + 0 - per 20 sekunder kändes tydligt. Konstigt! Zlatko kom tillbaka. Vattenenergin var på plats. Den
pulserande + 0 - per 20 sekunder kändes tydligt.

Och vad händer när vi rutgängare vandrar 30-40-50 st inne i och runt ett
fornminne?

Jag kände ingenting med pekaren!
Nåja. Det har hänt mig en gång tidigare på ett konvent när jag skulle ha

Agne

FOTO
AGNE OLAUSSON
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Karlstad 7 augusti 2012
Tack för artikeln om kinesiologi. Det
spirrade i tunga och tumme. Här nedan
i fötterna.
Currykryssen finn i både hav och sjöar.
Sandskäddan gräver ner sig i bottensanden men gör det inte i ett kryss. Då
skulle hon bli för lätt att upptäcka. Hon
gräver ner sig ca 2 meter från krysset.

Fiskar och fåglar dom kan!

Nu finns det en oxhaj som har en annan
förmåga. Denna hajart finns inte i våra
vatten. Men där han finns har han en
impuls som känner var det nedgrävde
bytet finns.

Jag har några kära vänner på gräsmattan - ringduvor. Jag har bra ordning på
var jag har mina currykryss.
För några dagar sedan stod en ringduva mitt i ett av kryssen. Hon låg inte,
hon stod i 4,5 minuter. Jag har sett skator men de ligger i kryssen.
Så kom några stojande barn och
ringduvan flög upp i det värmländska
lufttrycket. Då hade duvan fått nog energi, kanske för hela dagen.

Djuren är bättre rustade än vi andra.

Så har jag själv känt energien. Jag ställ-

de mig barfota på ett av mina kryss,
precis som duvan. Efter 2 minuter fick
jag en spirrande känsla i mina fötter.
Visst finns det currykryss med energi
som vi människor inte kan ta till vara.
Olov G Nilsson
Karlstad
Fiskkälla: Sir David Attenborough

ANNONS

”REN ökar tydligt kroppens
toleransnivå för exponering av
skadlig elektromagnetisk strålning.”
Sembic EMC-Support AB





Ovan läste du vad Sembic EMC-Support AB, en firma i Blekinge med över 30 års
erfarenhet av mätningar av elektromagnetiska fält, sade efter att ha utvärderat REN.
REN stör av strålning från vattenådror, Hartman och Curry–linjer. Komponenten
stärker kroppens kraftfält och minskar skada orsakad av konkurrerande energier
som tex teknisk elektromagnetisk strålning. Allt detta kan man verifiera med slagruta.
Läs mera på www.rensweden.se
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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 femte delen:

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna
Slagrutan

Innehåll

Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.
Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

ingen går nämligen utmed skivan, och
silvrets strålning vinner över kopparens,
däremot guldets över båda. Därav följer,
att om man undersöker en malmfyndighet, så ger den metall, som har den
starkaste strålningen, utslaget. Det är
således svårt att med pendeln bestämma, hur stor procent som kan finnas

sa för deras misstag, så gjorde t.ex. en
liten skrivelse ett starkt indicium mot
Hauptmann, men denna skrift var
en efterhärmning av en annan person, vilket experterna bort se redan på
handstilen, men pendeln gav bestämt
utslag för en annan person.

Pendeln
Slagrutan har alltmer ersatts av pendeln. Denna har också en mycket vidsträcktare användning. Som pendel
kunna användas metaller och även andra föremål. Helst bör man dock icke
experimentera med allehanda olika
ämnen utan hålla sig till pendel av guld
eller mässing, vilka båda ge samma
utslag. Formen på pendeln kan också
växla, den ringformiga eller konen äro
dock de vanligast använda och en annan form är ej att rekommendera. Ringen är känsligast, men konen kan i vissa
fall vara att föredraga, då det gäller att
få fram formen på vissa pendelrörelser.
Man hänger pendeln i en tråd av
silke, linne eller ett hårstrå. Det
senare är det känsligaste, Tråden
fattas mellan högra handens pekfinger och tummen. Pendeln
hänges över det föremål, som skall
undersökas. Den vänstra handen är
fri, fingrarna helst böjda inåt eller
slutna. Fattar man ett föremål med
vänstra handen, så mattas svängningarna eller blir det felaktigt
utslag. Om man håller ett föremål
av koppar i vänstra handen, så blir
utslaget för koppar och ej gärna för
det föremål, över vilket pendeln
hänger.
Observera, att vid pendlingen bör man
i allmänhet ha ansiktet vänt rakt mot
söder.
Stor försiktighet bör iakttagas för att
ej främmande inflytelser skola göra sig
gällande. Lägger man t.ex. en silverslant och en kopparslant på en fanerad
bordsskiva eller på ett bord, även med
flera centimeters avstånd mellan dem
och håller pendeln över kopparslanten,
så blir utslaget silvermyntets. Stråln6
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av var metall, t.o.m. av vilka metaller
som förekomma. Dock får den svagare metallen till sist överhand, sedan
den starkare först har gett sitt utslag,
för såvitt den förekommer i tillräcklig
mängd i förhållande till den starkare.
För vissa undersökningar kunna emellertid pendlar av annat ämne än guld
eller mässing ha en uppgift. Detta
gåller särskilt vid undersökning av kön.
Då är en stålpendel bäst, t.ex. en stor
synål eller stoppnål. Dessa kan hängas i
en tråd av lin eller vanlig sytråd.
Man vill t.ex. underöka en handskrift, om den är skriven av en man eller
kvinna. För man ger nålen ett cirkelformigt utslag åt höger, för en kvinna ett
rakt utslag från och till den person som
pendlar.
Detta är som var och en inser
någonting för skriftexperter, jag har
mer än en gång haft att beklaga des-

Örtagubben grundades
1930 av den legendariske örtpionjären Harry Blom. Han började
med att sälja örter på postorder,
vilket på den tiden ansågs vara ett
mycket djärvt och modernt tilltag.
Det gick bra, men det skulle ändå
dröja ända till 1964 innan Harry
Blom öppnade sin första butik,
Bloms Örtabod, på Luntmakargatan 90. Nu utökades sortimentet
med homeopatmedel, ännu ett
djärvt grepp från Harrys sida.
Verksamheten växte ytterligare,
och Örtagubben flyttades 1974 till
nuvarande adress, Odengatan 37,
och är idag en av Sveriges absolut
äldsta och mest välkända hälsokostbutiker.
13 december 2010 öppnade Örtagubben en ny butik vid Östermalmstorg på Nybrogatan 41. Örtagubben drivs fortfarande i Harry
Bloms anda, trots att mästaren
själv gick ur tiden 1983.

INBJUDAN TILL KURS FÖR ANVÄNDNING AV SLAGRUTA
H3 - ANTENNEN

För att kunna hjälpa en människa som besväras av t.ex. sömnproblem eller andra mer odefinierade, men störande problem är det nödvändigt att ställa personen i centrum för
undersökningen.
Samverkan mellan människa och omgivning har mycket stor betydelse.
Människan är på grund av sin biologiska konception en utomordentlig informationskälla
som kan spara de på henne verkande inflytande över en längre tidsrymd. Dessa informationer kan efterfrågas med hjälp av en H3antenn.
Med mångfalden av störande inflytelser som finns i dag är det nödvändigt att inte enbart leta efter dom klassiska jordstrålningsfenomen som Curry- och Hartmannlinjer.
Människan kan störas av en rad fenomen med olika våglängd och det gäller att hitta
just dom störande frekvenserna och att, om möjligt, eliminera dessa.
Kursinnehåll del 1 den 9 november med start kl. 18.00 och 10 november kl. 9.00 till 17.00 Kostnad. 500:- excl. övernattning
•
•
•
•
•
•

Grundläggande praktiskt arbete med antennen
Lite teori runt vad som sker vid arbete med antennen
Psykodynamisk radiestesie – vad är nu det?
Fältdetektering
Auramätning (chakra: 1, 2, 3, 5)
Vad är personen störd av - personscanning

Kursinnehåll del 2

OBS!
Vid stort intresse kan
kursen dubbleras och då
även på annan ort för att
minska ev resor.

(tid fastställes tillsammans med deltagare i kursdel 1)

Omfattar fördjupning av ämnen från kursdel 1 samt hur en människa ”scannas” av för att fastställa vilka belastningar som personen är
utsatt för. Utöver jordstrålningslinjer kan även finnas en rad ”psykiska” belastningar,
•
•
•
•
•

Utökad fältdetektering bl.a. med hjälp av ställföreträdare och av kartor
Människans healingpunkt
Auramätning (immunsystem: själslig, andlig, kroppslig)
Fältförändring – det som i dagligt tal kallas avstörning
Kontroll av fältförändringar på platser och personer

Av praktiska skäl måste antalet deltagare begränsas. Minst halva antalet deltagare kommer att vara utrustade med en antenn och under
kursens gång samarbeta med en person utan dito.
Arvika slagruteförening
Anmälan:
Marika Jakobsson tel. 0570-12314
		
Rolf Heinemann tel. 019-240796
Kursavgiften 500:- betalas till SSF´s Plusgirokonto 472895-2 Övernattning på vandrarhem beställes genom Marika
Max antal deltagare är 8 st

Hålltider för kursdel 1		

Kursledare: Rolf Heinemann
Fredagen 9 november

Lördag 10 november

18.00 Ankomst till Arvika järnvägsstation
Förflyttning till kurslokalen

9.00

Kursstart

11.00

Kort rast

13.00

Lunch

14.00

Kursen fortsätter

15.30

Rast

17.00

Avslutning

18.30 Kursstart med smörgås och kaffe
eller te
21.30 Förflyttning till vandrarhem för
dom som ej bor i Arvika eller
omgivning
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Här följer ett utdrag ur ytterligare ett viktigt nyhetsbrev från miljödebattören Gunnar
Lindgren; www.gunnarlindgren.com

Välkomna tillbaka efter ett långt
sommaruppehåll! Jag hoppas att ni
haft det bra och provat paraplyerna
för de många typerna av regn i sommar!

“

“

Pengar
och
ekonomiska
intressen bakom råd om
hälsa, kostråd
samt användning och förskrivning av
läkemedel etc

Under sommaren har det uppdagats
ett mycket allvarligt missförhållande.
Miljögifter leds avsiktligt in i våra avloppsreningsverk bakom en fasad av
”förbättringar” och ”uppströmsarbete”
inom avloppsbranschen. Det gäller de
mest riskabla ämnen vi känner som exempelvis dioxiner och PCB. Nätverket
Ren Åker Ren Mat undersöker nu om
dessa verkligt giftiga ämnen, som Livsmedelsverket varnar för i fet östersjöfiskfisk och vill begränsa intag av, också
finns i baslivsmedel, eftersom dioxin
och PCB nu sprids med slammet till
produktion av livsmedelsråvaror och
foderråvaror. Mer om detta nedan.

1. Pengar och ekonomiska intressen 2. TV-program om kost och hälsa
bakom råd om hälsa, kostråd samt
användning och förskrivning av läke- Den personlige läkaren Nisse Simonmedel etc
son förklara varför socker och snabba
kolhydrater leder till onaturlig hunger
Det som gjort mig särskilt nedslagen och viktuppgång. Han anser också att
de senaste åren är hur varken livs- vi nordbor bör öka intaget av D-vitamedelstillverkning och kostråd eller miner från sol och kost. Detta vitamin
sjukvården och behandling med läke- är egentligen ett hormon och har en
medel är fredade områden. Här borde långt större betydelse för vår hälsa än
etik väga mycket tungt medan de eko- man tidigare trott.
nomiska intressena borde hålla sig till
andra områden, exempelvis bilar, Co- Se http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/
caCola och modebranschen.
klipp/sondagsskolan-lar-idag-utsambandet-mellan-kost-och-halJag har särskilt upprörts av hur en sa-2224699
kemiskt framställd produkt som margarin (bensin, natronlut, fosforsyra, Simonson konstaterar att vi lever på ett
natriummetylat osv) anvisas som ”mat” totalt annorlunda sätt än tusentals genför barn och ungdom, medan man var- erationer gjort före oss – livsmönster
nar för naturprodukter från margarin- som vi inte är anpassade till. Inte minst
industrins konkurrenter (smör).
gäller det hur stor del av vårt liv som vi
vistas inomhus, avskärmad från solens
Jag har också upprörts av hur kolester- välgörande strålar. Man brukar säga att
olmyten och förskrivningen av statiner nu levande människor tillhör en undertill friska människor genererar enorma grupp till homo sapiens, som kan kallas
inkomster till läkemedelsindustrin i homo industrialis!
likhet med inkomsterna hos margarinindustrin.
3. Mer om D-vitamin
I nedanstående TV-program ger man
en rad exempel på hur denna girighet
exploaterar område efter område – just
delar av våra liv som borde vara fredade zoner. Se http://www.svtplay.se/
video/293856/sjukdomar-ab
(Programmet kan ses t.o.m 20 oktober).
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a) Idag anser många att det inte är bara
risken för hudcancer som skall beaktas
när det gäller att sola sin kropp. Bildningen av D-vitamin sänker också
risken för uppkomst av cancer.

Detta brev innehåller:
1. Pengar och ekonomiska intressen
bakom råd om hälsa, kostråd samt användning och förskrivning av läkemedel etc
2.

TV-program om kost och hälsa

3.

Mer om D-vitamin

4. Miljögiftet dioxin sprids avsiktligt
till livsmedelsproduktionen från Revaqcertifierat reningsverk
5.

Resistens hos smittämnen

6.

Genteknik får bönder att hälla mer
Roundup på fält

7.

Våra ankor

8.

Spelar och håller föredrag

Här kritiseras en tillverkare av kos
metika för att man propagerar för
solkrämer.
“Cosmetics giant Neutrogena has
teamed with the Canadian Cancer Society to “educate Canadians on the importance of using sunscreen”
The misleading advice to use sunscreen
whenever you’re out in the sun blocks
your body’s ability to produce beneficial vitamin D, which actually lowers
your cancer risk
The American Academy of Dermatology has also made the outrageous claim
that ultraviolet light exposure is not an
efficient source of vitamin D, when, in
fact, sunlight (followed by the use of a
safe tanning bed) is by far the best way
to get your vitamin D”
b) Låga nivåer av D-vitamin har samband med högre risk att drabbas av
hjärtsjukdom och tidig död.
Firm association found between low
levels of vitamin D and 81% higher
rates of ischemic heart disease, MI, and
early death....
The researchers, led by Dr Peter Brøndum-Jacobsen(Copenhagen University
Hospital, Denmark), further confirmed
this finding by performing a metaanalysis of all such studies to date.

c) Dr Mercola, viktig hälsoupplysare i
USA, har på sin hemsida samlat forskningsresultat om D-vitamin. Han
menar att bristen på D-vitamin kan
betecknas som en runt världen utbredd
form av sjukdom (pandemi).

nehåll av dioxin och andra miljögifter
får passera ett vattenbad och där fångas
miljögifterna upp – ungefär som när
man röker med en vattenpipa. Detta
processvatten från rökgasreningen är
mycket giftigt.

http://articles.mercola.com/sites/
artic les/archive/2008/12/16/myone-hour-vitamin-d-lecture-toclear-up-all-your-confusion-on-thisvital-nutrient.aspx

Men det Revaq-certifierade reningsverket i Göteborg, Ryaverket, tar dock
emot detta miljögiftkoncentrat, samtidigt som man uppmanar hushållen att
välja miljövänliga hudkrämer.

d) Dr Mercola diskuterar samband
mellan D-vitaminbrist och övervikt
samt sjukdomar som typ 2-diabetes,
ögonsjukdom, minskad risk för Alzheimer, hjälper till att behandla tuberkulos samt minskar dödlighet i lunginflammation och mildrar anfallen vid
epilepsi.

En miljard
För att förstå situationens allvar kan
följande nämnas: Halter och mängder
av dioxin brukar anges i picogram. Vårt
dagliga intag anges till cirka 40 picogram per person och dag.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2099/12/31/vitamin-dhealth-benefits.aspx
e) Låga värden av D-vitamin i blodet
är förknippat med ökad dödlighet hos
äldre män visar ny forskning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
4. Miljögiftet dioxin sprids avsiktligt
till livsmedels-produktionen från Revaqcertifierat reningsverk
Ett sammabrott för ”Revaq-certifiering” av slam
Slamföretaget Revaq säger sig certifiera reningsverk som levererar giftfritt
slam till jordbruket. Det påstår man
sig lyckas med genom miljöinsatser
och s k ”uppströmsarbete”. Det Revaqcertifierade reningsverket Ryaverket i
Göteborg säger sig se till att inga avlopp med miljögifter får vara anslutna.
Näringsidkare och hushåll ombeds att
välja harmlösa kemikalier etc.
Det visar sig nu att Gryaab, ägare till
Ryaverket, trots denna påstådda ambition låter mycket svåra miljögifter ledas
in till slammet och livsmedelsproduktionen.
Effektiv rökgasrening
Våra avfallsförbränningsstationer har
idag högeffektiv rening av rökgaserna
med små utsläpp till luften. Ju bättre
rening, desto mer hamnar i restprodukterna från reningsfiltrena.
Avfallsförbränningsverket Sävenäs i
Göteborg har en sådan rökgasrening.
De giftiga rökgaserna med ett in-

Men mängden dioxin som finns i processvattnet anges i milligram.
1 milligram motsvarar 1 miljard picogram
Just året 2011 sändes en del (3 %) av
det giftiga avloppsvattnet till Ryaverket, men ett annat år kan det vara mer?
Allt detta är uppseendeväckande och
vi tvingas se Revaqprojektet som den
miljö- och hälsoförstörare det är. Vi
måste med full kraft skydda vår livsmedelsproduktion från allt slam, i synnerhet från ”Revaq-certifierade” reningsverk. Tanken med Revaq kanske var
god från början, men certifieringsstämpeln har i stället kommit att legitimera
den värsta spridning av farligt avfall i
miljön. Är det likadant vid de andra
Revaqcertifierade reningsverken?
Nu är det bara dioxiner bland miljögifterna som mätts upp i processvattnet, se bilaga (1). Sannolikt finns
där också ett stort antal andra liknande
svåra miljögifter, exempelvis bromerade
flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, PCB, klorerade pesticider, PAH
etc.
Denna typ av miljögifter finns idag
i navelsträngsblod och bröstmjölk.
Samtidigt vet vi att våra kor, höns och
köttdjur äter foder från åkrar där man
spridit miljögifter med slam. Finns
miljögifterna i mjölk, kött och ägg?
Personalen hos våra svenska reningsverk tillför dessutom själva stora mängder giftiga ämnen till verken. Se bilaga 2.
Planerad tillförsel av dioxiner och andra miljögifter till våra livsmedel med
slam måste omedelbart upphöra. Sker
inte detta måste konsumenter och

småbarnsföräldrar ingripa.
Det vilar också ett stort ansvar på svenska livsmedelsföretag och varumärken.
Slamcertifieringen Revaq har tyvärr
kommit att bli en destruktiv kraft för
vår miljö och hälsa. Vi måste därför bilda front mot spridning av allt reningsverksslam i jordbruket och inte låta oss
föras bakom ljuset av den missvisande
Revaqstämpeln.
Bilagor:
(1) Miljörapport 2011 avfallskraftsvärmeverket (Utdrag se nedan)
http://www.renova.se/Global/pdf/Miljorapport_Savenas_2011.pdf
(2) Reningsverken sätter själva till stora mängder kemikalier
Exempel: Det Revaqcertifierade reningsverket
Ryaverket i Göteborg
Vid den metallurgiska industrin Kronos Titan
(1) i Norge, som tillverkar bl a färgpigment,
bildas ett besvärligt metallavfall. Detta kallar
man ”fällningskemikalie” och det sprids ut i de
svenska reningsverkens bassänger trots att det är
frågan om en riskabel restprodukt.
Det består till ungefär 17 procent av metaller.
Vid det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg
blandar man i ungefär 6 000 ton sådant avfall
per år (2) och på så sätt blir man kvitt cirka 1
000 ton metallavfall per år som hamnar i slammet. Detta kan jämföras med mängden fosfor
som finns i detta slam och som utgör 370 ton
per år (2006) (2). Tre gånger mer tillsatt metallavfall än fosfor.
Av tungmetallerna i slammet utgjorde nickel
310 kg, men Ryaverket satte själv till 260 kg
med det förorenade metallavfallet. Hur stor
del av kadmium som kommer på detta sätt anges inte. (Ryaverket 2006), Se miljörapporterna
www.gryaab.se ).
Det finns fler exempel på hur det certifierade
Ryaverket tar emot metallavfall för att hjälpa
industriföretag och sedan låta detta spridas på
åkermarken bakom allt tal om “uppströmsarbete” och ”kretslopp”. Ryaverket tar emot cirka
1000 ton ”hydroxidslam” per år från Lackarebäcks och Alelyckans vattenreningsverk. Här
finns stora mängder av aluminiumhydroxid

samt alla miljögifter och föroreningar som
man vill ta bort från kranvattnet.

Man blandar också in cirka 250 ton polyakrylamid som är förorenad med det cancerframkallande ämnet akrylamid. (2005). Detta ämne kan
påvisas i människans blod och gav upphov till
problem vid Hallandsåsen. Vidare sprider man
195 ton polyaluminiumklorid och 1533 ton etanol och industrisprit. (2005)

Källor:
(1) http://www.kronosww.com/
(2) www.gryaab.se Miljörapporter
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egina, Patricia och jag kom upp
till Åsengården på fredagseftermiddagen. Regnet vräkte ner
och vi ville helst inte kliva ur bilen.
Men, vi tog sats och började bära in vår
packning i stugan.
De övriga deltagarna dök upp undan
för undan och till slut var alla 18 samlade. Kaffe fanns framdukat, så vi fick
upp lite värme i kroppen.
Efter en god middag väntade kvällens
föredrag; ”Vikingafältet på Sollerön”.
Tanken var att vi skulle få lite ”kött på
benen” inför lördagens arbete ute på
gravfältet.

Maria Lannebro-Norell, arkeolog från
Dalarnas museum, höll en mycket intressant och uppskattad föreläsning där
vi fick veta hur man levt och bott under
vikingatiden. Maria redde också ut begreppet ”viking”: en person som levde
under vikingatiden som reste. Det var
alltså bara de som reste som kallades
vikingar. Dessa beskrivs som renliga,
renrakade och tatuerade. Det var antagligen inte bara jag som blev förvånad
– vi har väl alla fått en annan bild av
vikingarna, eller hur?

frågeställningar som de ville ha svar på.
Kunde vi hjälpa till? Självklart!
Jätteroligt tyckte vi alla, att arkeologerna var intresserade av vad vi kunde
få fram med våra kunskaper i slagruteri.
Vi delade in gruppen i mindre arbetsgrupper som fick frågor att arbeta med.
Gravfältet är stort och vi bestämde oss
för att hålla oss inom ett visst område.

Gravplatsen

Dessa frågeställningar fick vi av arkeologerna: Var bodde man? Finns det
jordgravar och skelettgravar? Finns det

På Sollerön var man välbeställda. Man
levde på jordbruk och båtbyggeri. Vid
de utgrävningar som gjorts har man
gjort många fynd, bl.a. svärd, som är
bland de finaste som över huvudtaget
hittats.
Maria hade tillsammans med sina
kollegor på museet gjort en lista med
10
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Offerkällan

skatter nergrävda? Vilken funktion har
kantrännor och bryggor? (En kantränna är som ett litet smalt dike runt röset.
Vid en brygga finns inte kantrännan
och den ser ut som just en brygga.)
Fanns det vikingar på Sollerön? Fanns
det en völva på Sollerön? (En völva var
en kvinnlig schaman.) Kunde vi få fram
mer information om offerkällan, offerplatsen och kultplatsen?
Lördagen kom med strålande
väder, sol på klarblå himmel, och
frampå dagen var det rena sommarvärmen. Med förmiddagsfikat inlastat i bakluckan åkte vi
iväg ner till Sollerön och dagens
övningar.
Vi hade en helt underbar dag.
Visserligen blev det mycket
gående i högt gräs och på ojämn
mark, men vi kunde inte ha önskat oss ett bättre väder. Grupperna jobbade med sina frågor,
och lite annat också förstås, och vissa
grupper samarbetade. De som skulle
undersöka var man bott använde sig av
PSI-spåret. Andra gick med pekare eller bara med sina händer.
Vi åt lunch på Åsengården, men
åkte tillbaks till gravfältet, med
nyladdat fika i bakluckan, för att
fortsätta arbeta under eftermiddagen.
Vid middagen tror jag att de
flesta kände sig ganska nöjda
med dagen. Undertecknad var
i alla fall en slagen hjältinna,
ovan med så mycket frisk luft
och motion på en gång.

Höstmöte
2012 på
Sollerön
Efter middagen redovisade vi för
varandra vad vi kommit fram till. Patricia, som blivit utsedd till ansvarig för
filmning och fotografering, hade klippt
ihop en kort Powerpoint med både foton och film som vi tittade på. Efter det
blev det som vanligt mycket prat, om
allt mellan himmel och jord och det
därbortom.

gren bad Malin dra in auran och kunde då mäta upp
en Hartmanlinje och en
Currylinje. Åke fick också
fram att Malin var 42 år när
hon dog.
Lite längre bort ligger Mali
Bambo. Birger Andersson
konstaterade att det stora stenblocket
var välsignat.
Enerigilinjer gick in i stenen och sedan ut. Det fanns också kommunikationslinjer som gick ut från den.
Idag hålls friluftsgudtjänster vid stenen och Mali Bambo, precis som Malin, är en del av livet hos människorna
som bor i området.

Offerplatsen

Efter frukost på söndagen var det åter
dags att fara iväg, med fikat i bakluckan
så klart. Vi skulle till Mali Bambo och
Malins grav beläget i skogen ovanför
Gesunda.
Mali Bambo och Malin har en alldeles egen historia som jag behöver lite
utrymme för, så den kommer på annat
ställe. Mali Bambo kallas också offerstenen och dess historia går tillbaka till
medeltiden då pesten härjade.
Vi kom först fram till Malins grav.
Graven består av stora stenar staplade
på varandra. Auran sträckte sig 42 meter i diameter runt graven. Åke Pihl-

Medan vi fikade började vädret skifta
lite. Det blåste också lite kyligt, så vi
beslöt att åka tillbaks till Åsengården
och den stundande lunchen.
Efter lunchen var det dags för det stora
kramkalaset. Det är alltid lika trist att
skiljas från goda vänner. Men med glada minnen från en härlig helg tillsammans ser vi fram emot nästa gång vi ses.
Tack all för att ni gjorde helgen till en
härlig upplevelse och ett fint minne.
Anna
Foto: Anna och Patricia Munksgaard
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Vad hittade vi på Sollerön?
Fick arkeologerna svar på sina frågor?

S

jälvklart är ni väl nyfikna på vad
vi kom fram till. Så det ska jag
naturligtvis berätta.

Först lite om förutsättningarna. Som ni
kan se på kartan, täcker gravfältet ett
stort område. Det finns mellan 140160 högar, vilka som är gravar och vilka
som är odlingsrösen är okänt. Dessutom finns sannolikt gravar där högarna
har forslats bort, så att gravarna idag
ligger under mark.
Var bodde man?
Gruppen hittade 3 bosättningar . Varje
bosättning bestod av 3 långhus samt
en fristående byggnad för förvaring
av hö och djurfoder. Långhusen var ca
18x5 meter med en eldstad i ena änden
(markerad med en svart prick)
Kapelltomten
Vid björken finns en brandgrav där en
viking är begrav. Han hade rest till Polen och dog i slutet på 700-talet (780)
Framför björken finns stenar som funnits där sedan 700-talet..
Ca 15 meter väster om den delade
björken ligger en 13 årig flicka begravd.
Detta är en skelettgrav från 1200-talet.
En hedning tog henne av daga.
I området finns många ungdomar begravda. Förutom den 13-åriga
flickan finns bl.a en 17-årig flicka
från 1200-talet död genom sjukdom
(hjärnåkomma)
5 meter norr om korset ligger en 13årig flicka från 1100-talet begravd.
Avrättningsplats
Norr om björken på den nuvarande
vägen fanns en avrättningsplats. Där
finns ett s.k. svart hål, som fungerar
som transportled för demoner. En demonväg ansluter till hålet.
Platsen användes under 1300-1400 och
avrättningarna skedde genom halshuggning. Många kroppar begravdes aldrig utan slängdes bara år sidan. Därför
finns en mängd skelett runt platsen.
Offerkällan
Källan ligger i ett dubbelkors (Hartman och Curry). Runt om finns energiringar som går växelvis. Den har
2 tillflöden. Källan är ursprungligen

12
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hednisk och är flyttad. Tidigare var den
förmodligen större och låg 3 meter längre åt väster.
Öster om källan, ca 10 meter, finns
skelettgravar som kommer övervägande från en och samma bosättning .
Ålder 1000-1200.
Horg
Ca 6 meter söder om den resta stenen
på kapelltomten finns en horg. Där
finns ett dubbelkors (Hartman och
Curry). En -2 linje, en -17 linje och en
vattenåder. Horgen restes på 400-talet
till Tors ära. 4 väktare finns straxt utanför horgen, placerade i Currylinjerna.
Färggitter
På samma plats finns också ett färggitter bestående av chakrafärgerna. Varje
färg bildar ett ”band”. ca 50cm brett,
med rött i ena kanten och lila i den andra.
Hembygdsgårdarna
På gräsplanen till vänster om grinden in till hembygdsgården finns ett
gravrös. Här ligger ett äkta par begravt.
Det är en brandgrav från 700-talets
mitt. Mannen var viking och hade rest
till Polen.
Vilka rösen är gravar? Finns det skelettgravar?
Siffrorna hänvisar till markeringarna på
kartan
10 Detta är en utdragen stenkista med
många gravar. Längst upp i änden 13
brandgravar från slutet av 600-talet.
Flera gravar var från 850-talet. I
nedre änden finns skelettgravar fån
1100-talet.
11 Odlingsröse.
12 Här är en mansperson begravd. Han
var bonde och smed och dog vid sekelskiftet 600-700
13 I denna grav är 3 personer begravda.
En man som var fiskare, 2 kvinnor och
ett barn. Alla är brandgravar från 6001000. Dessutom en skelettgrav.
14 Odlingsröse
15 Totalt 3 gravar. Den nedre delen

från 700-750.
1090 kom en kristen man till
Sollerön för att kristna hedningarna.
Han hade också 3 lärljungar med sig.
Alla blev ihjälslagna. De fanns kvar på
platsen och gruppen hjälpte dem över.
Har kantrännor och bryggor haft en
särskild funktion?
Kantrännor fick vi inte fram någon
speciell information om. Bryggorna
hittade vi där energifältet runt röset
var svagare. Vår slutsats är att bryggan
fungerar som en in/utgång. Människorna under vikingatiden trodde på ett
liv efter döden, så själen kunde då lätt
vandra över bryggan.
Fanns det en völva på Sollerön?
Självklart. Det fanns 3 stycken, en i
varje bosättning. Eftersom kunskaperna gick i arv från mor till dotter fanns
alltid 3 völvor. Vi hittade också en grav
där vi uppfattar att de begravts.
Fanns det vikingar på Sollerön?
Ja, vi hittade fler gravar med vikingar.
Finns det en skatt nergrävd på Sollerön?
Ja, det finns det. Men tji fick ni. Jag talar inte om var. Ni får ta med pekare
och spadar och åka till Sollerön och
leta själva. Jag lovar att den finns kvar,
för vi hade inga spadar med oss.
Om ni vill åka till gravfältet på Sollerön
och utforska lite till, så kommer här lite
tips.
Så här kan man avgöra om det är en
äkta grav: Det ska finnas ett dubbelkors
i graven men också ett magiskt kors för
varje person som är begravd.
Det är vanligt att man begravt döda vid
olika tillfällen i samma grav.
Runt gravhögen går energilinjer som
ringar. Pekarna slår växelvis ut och in
och man känner ett motstånd när man
försöker klättra upp på röset. Lägger
man en metallbit på toppen kommer
energifältet att ändras. Nu slår båda
pekarna växelvis åt höger och åt vänster och det blir lättare att ta sig upp. På
toppen finns nu en kraftig energi som
stiger uppåt.
Deltagarna på höstmötet 2012/Anna
Kopia skickad till arkeolog Maria Lannebro-Norell, Dalarnas museum
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D

et kom ett paket till Slagrutans redaktör. Viveca Riben hade talat med Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och
de hade vänligheten att skicka ett prov på tidskriften för att informera Slagrutans läsare. Här följer lite information om vad ett nummer
av tidskriften kan innehålla, många av Slagrutans läsare är intresserade
men kanske inte kännner till tidskriften så här kommer lite info:
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Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Agne Olausson finns på Västkusten och nås påEgon
agne@
olauson.eu, telefon 0523-66 25 92

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF
Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/
Dalarutan
http://dalarutan.forum24.se
dalarutan@slagruta.org
Anders Brundell

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
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796
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Ställa frågor

John Living, pensionerad Ingenjör

Hjärnvågor

Öppna frågor

För många år sedan när Barbara Prisbe var redaktör för American Society
of Dowsers publiserade hon ett diagram som visade hur hjärnvågor hos
människor som var Dowsers konstant
var aktiva i alla hjärnans hastigheter
(frekvenser), till skillnad från Yogis,
Zen och TM masters - där de nådde
samma nivå som Dowsers men inte i
alla hastigheter.

Följande frågor är endast exempel; prova att ställa dem till ditt Hjärta eller till
“Visdomen hos 'The Wisdom of Your
Being', och se vad som händer. Du kan
erhålla känslor, se något eller höra “den
lilla rösten” - alla sätt för att nå ett meningsfullt svar. Formulera sådana frågor
utifrån ditt eget syfte.

Ställa frågor

Det förklarades med att skillnaden
berodde på det aktiva sökandet efter
information, vilket de som inte var
Dowsers inte gjorde - åtminstone inte
i samma utsträckning, eftersom deras
aktiviteter huvudsakligen var baserade
på meditation.
Dowsers frågar ofta på ett specifikt
problem, leta vatten, söka förlorade
objekt eller hur man kan hjälpa människor. Kanske kan våra förmågor utvecklas än mer genom att ställa riktigt
“dumma” frågor - och kanske erhålla
snudd på omöjliga svar!
Vårt Ego

Egot har kontrollen över vår logiska
hjärna - och tror att det vet allt. Genom att ställa öppna frågor, sådana som
inte har något klart svar, gör vi vårt ego
förvirrat så till den grad att det ger upp
och tillåter vår intuitiva hjärna att träda
in istället.
Vår intuition, vilken vi huvudsakligen
får tillgång till via vårt Hjärta, har access till universell kunskap. Kom ihåg
att vi bäst förstår svaren vi får när vi
har en grundläggande kunskap om
föremålet för vår fråga.
Med andra ord, det kanske inte hjälper
en snickare att fråga om hur en atombomb fungerar - utan snarare fråga om
de effekter den skulle orsaka - skulle
kanske ge svar som är förståeliga, baserade på kunskapen och uttryckta i en
kontext bekant för snickaren.
Vårt ego är mycket viktigt - det har
förmågan att manipulera data i våra
kunskapsbanker och informationen
vi erhåller från vår intuition samt att
utveckla nya infallvinklar och applikationer. Utan vårt ego skulle vi inte vara
kreatörer - skapare!
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Om det svar du får kan innebära att
du skulle orsaka smärta eller skada för
någon, så kanske svaret kommer från
en inkräktare. I allt du gör har du fullt
ansvar för dina handlingar. Om svaret
känns fel, sänd “Sann Helig Kärlek,
Namaste” till vem som nu sänder det
svaret, och be att det tas bort eller helas - och att du blir skyddad från varje
liknande inblandning i framtiden.

www.in2it.ca

•
Om jag kunde visualisera detta,
vad skulle jag visualisera? Eller förstå
istället för visualisera.
•
Vilken ny möjlighet kan jag få
tillgång till som gagnar mig mest?
•
mig?

Vad vill den där drömmen säga

•
Finns det en lärdom i den
drömmen som jag kan ta till mig?
•
Finns det en lärdom att hämta
från den situationen?

Ställa frågor

Jag själv använder sådan frågor många
gånger om dagen - med uppföljande
frågor om svaret jag får inte är helt tydligt. Till exempel så frågade jag denna
morgon “Vad kan jag lära mig idag som
jag inte tidigare lärt mig?” och jag fick
svaret “acceptans”. Så jag frågade “Vad
behöver jag lära mig att acceptera?” “Acceptera lärdomar”. Ok, vilka lärdomar behöver jag acceptera idag?” ...och
så vidare.
I just den här dialogen blev jag påmind
om Dr Richard Barlett´s kommentar i
sin bok “Matrix Energetics”:I

"Ge mig styrkan att acceptera saker
jag inte kan förändra, och kraften att
förändra det jag inte kan acceptera”.

•
Hur kan denna lärdom bli användbar och fördelaktig?
•
Hur kan jag ta till mig kreativ
potential?
•
Om jag skapar harmoni i min
relation till finanser, hur skulle det bli?
•
Hur kan denna situation verka
till min fördel?
•
Är detta skapat av mitt undermedvetna för att skydda mig?
•
Är detta skydd fortfarande
nödvändigt?
•
klas?

Hur hjälper detta mig att utve-

•
Genom att transcendera detta,
hur kan jag hjälpa mig själv och andra?

•
Om jag visste vilken den mest
användbara frågan var, vilken fråga
skulle det vara?I

•
Hur kan jag komma tillbaks
till oförfaskad avsikt och låta det vägleda mig resten av dagen?

•
Om jag visste vad som var bäst
för mig att göra, vad skulle det vara?

•
Hur kan jag komma till freds
med den sidan hos mig själv?

•
Om det finns ett bättre sätt för
mig att göra detta, viket sätt är det isåfall?

•
How can I notice things going on that are in alignment with my
higher self ?

•
Om jag kände till bästa sättet
att hjälpa xxxx för det allra bästa, vilket
sätt skulle det då vara?

•
Jag vet inte vad jag skall göra,
men om jag visste det, vad skulle jag då
göra?

•
Om jag kunde förstå hur jag
skulle göra det, hur skulle det då se ut?
Hur skulle det kännas?

•
Om jag tvivlar, vilken del vill
jag i så fall tvivla på först?

