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SSF
fter en lång period med vårvindar och
E
sol har vintern infunnit sig. Ett vitt
täcke ligger över marken. Men, det är trots
allt bara mars och dagens väderrapport från
Grövelsjön meddelar -7C och dryga metern snö.

Nu är det bara två månader kvar till årets
konvent och som vanligt är det en del att
pussla ihop. Förändringar har en förmåga
att alltid dyka upp i sista stund, men mitt
resonemang är att det ska vara så, för att
det ska bli som det ska.
Fatalism eller tillit?
Många tänker nog att det där med att arrangera ett konvent är ett svårt jobb, men
jag tycker att det är roligt. Att sitta med
Regina och kläcka nya idéer och försöka få

I huvudet på
ordförande

Anna Munksgaard

till ett program som är varierat och lite annorlunda passar mig perfekt.
Sen är det bara att hoppas att ni tycker att
vi har lyckats.
Självklart behöver man nya impulser och
idéer ibland, så det händer att jag går på
olika arrangemang, en seans med ett medium jag aldrig hört förr, en mässa eller, som
igår, ett föredrag.
Jörgen Gustavsson (ja, just den Jörgen) höll
igår föredrag i Hedemora om hur vi kommunicerar – människor emellan och med
andevärlden.
Många nya funderingar och tankar skapade
det i mitt huvud.

Dessa ska nu sjunka in och funderas över.
Vad resultatet av det blir, visar sig i framtiden.
En fundering blir ju naturligtvis om förbundets konventdeltagare är beredda att
betala någon hundralapp extra för att få lyssna på en känd och därmed dyr föreläsare.
Berätta gärna för mig vad ni tycker och
kom med förslag vem ni skulle vilja lyssna
på under ett kommande konvent.
Snart ses vi och kan, som vanligt, diskutera
och fundera över både det ena och det andra.
Till dess, ha det gott och ladda inför dagarna i Grövelsjön

Anna
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Höstmöte under planering
Vi hoppas kunna ordna ett möte hösten
2014, någon av de tre sista helgerna i september. Vi är ju tämligen nyinflyttade
Ekeröbor så trakterna är nya och spännande även för oss.

“Nästgårds” finner vi Helgö, ett arkeologiskt intressant område, mer intressant ärn
vi kunnat ana. Om allt går som vi önskar
så finns en av arkeologerna från utgrävningarna tillgänglig för att berätta och guida

oss till de intressantaste platserna.
Vi återkommer med datum och detaljer så
snart vi kan.
Pär och Lena

År 1950 upptäckte en sommarstugeägare av en slump spår
av en forntida boplats på Helgö. Fyra år senare påbörjades
arkeologiska utgrävningar som skulle pågå ända till 1981.
Utgrävningarna visade att här funnits ett forntida samhälle
som var levande och verksamt under minst sexhundra år,
från 200- till och med 800-talet. [2]
Helgöboplatsen låg på nordöstra delen av Helgö och var en
forntida handels- och verkstadsplats. Området består av sju
husgrupper, fem gravfält och en fornborg från 200 till 500 år
e Kr. Den gamla handelsorten på Helgö började växa fram
runt år 200, och är därmed omkring 500 år äldre än Birka på
Björkö. Redan på 400-talet fanns skickliga hantverkare på
plats; man har bland annat hittat rika spår efter guldsmedjor
och andra verkstäder. Helgös storhetstid anses vara folkvandrings- (400-550 e.Kr.) och vendeltid (550-800 e.Kr).
Det avancerade bronsgjuteriet och hantverket upphör under
600-talet och Helgö antar en mer ordinär gårdskaraktär. I slutet
av vendeltiden (750 e.Kr.) uppstår Birka och dominerar handeln
i mälardalen fram till slutet av 900-talet, då Sigtuna troligen tar
över handeln.
Även bevis på långväga handel i form av en liten Buddha från
Swatdalen i Indien, en tidigkristen koptisk dopskopa från
Egypten, båda med datering till 500-talet, samt en irändsk
kräkla från 800-talet och mynt från Ravenna, Rom, Bysans och
Arabien visar på platsens betydelse. Öns köpmän kan ha haft
kungafamiljerna från Vendel och Uppsala som kunder för sina
lyxartiklar, som sidentyger, glas och kryddor.
Källa: sv.wikipedia.org

ÄLBY Ekerö socken
Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr.
Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader.
Namnet Hadske är inte känt från någon annan runskrift. Det
har möjligen från början varit ett tillnamn med betydelsen
“den hånfulle”
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
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Här ännu ett utdrag ur miljödebattören Gunnar Lindgrens nyhetsbrev. Det råder stor okunskap om detta fenomen, därav denna
påminnelse om ämnet. Sprid ordet! Mer info på www.gunnarlindgren.com. Red

Hej,

Margarin - smörimitation med bensin

I gårdagens DN (2014-04-07) tog man i
ledaren upp margarin. Bakgrunden är en
artikel av mig i medicinska tidsskriften Access:
Margarin – smörimitation med bensin
Nyligen kom ett besked från den stora
margarintillverkaren Unilever att man ger
upp striden mot smöret. I stället börjar man
blanda in smör i sina produkter, något som
varit otänkbart för några år sedan.
Orsaken är att konsumenterna efter
hand förstått att margarin är en syntetisk
smörimitation som framställts med hjälp
av en rad kemikalier och att talet om att
margarinfetter är ”nyttigare” än smörfetter
saknar grund.
Även om margarintillverkaren nu blandar
in smör, så finns fortfarande en ungefär lika

stor andel kvar med kemiskt processat fett.
Just användningen av ett stort antal reaktiva kemikalier är det mest stötande för dagens konsumenter som föredrar naturligt
framställda livsmedel.
Strider mot redlighetsprincipen
Av råvaror som har helt annan färg, lukt,
smak och konsistens än smör skall man
alltså tillverka en smörliknande produkt.
Men detta är egentligen i strid med livsmedelslagstiftningen, den så kallade ”redlighetsprincipen” (LIVSFS 2004:27).
Man får inte färga ett livsmedel för att det
skall likna något annat livsmedel, till exempel färga torsk röd för att den skall likna
lax. Men hela tanken bakom tillverkningen
av margarin är att framställa en smörimitation. Denna typ av förändrat utseende och
karaktär hos ett livsmedel brukar benämnas
kosmetiska åtgärder.

Lämnar inte ut kemiska detaljer
När det gäller de kemikalier som används
är det mycket svårt att få besked om detta
från tillverkarna, vilket strider mot redlighetstanken. Man får ofta svaret att tidigare använda ämnen har bytts ut eller ska
bytas ut och så vidare.

Mitt huvudbudskap
Mitt budskap är bl a att det inte längre är
meningsfullt eller en framkomlig väg att
sätta gränsvärden för ett ämne åt gången,
då vi i själva verket exponeras för kanske
tusentals både kända och okända ämnen.
Tillsammans samverkar de, vilket kallas
populärt för ”cocktaileffekt”.

Många dolda kemikalier i många livsmedel
I artikeln i Access tar jag således upp den
dolda användningen av kemikalier vid tillverkningen av livsmedel, vilket varken redovisas för konsumenterna eller deklareras
på förpackningen. Detta strider alltså mot
en av hörnstenarna i livsmedelslagstiftningen – den s k redlighetsprincipen.
De för konsumenten okända kemikalier
som används och får finnas som rester i livsmedlen är i de flesta fall betydligt allvarligare än de s k ”godkända livsmedelstillsatser”
som måste deklareras på förpackningen.
Jag känner inte till varför Livsmedelsverket
anser att detta skall hemlighållas?
Livsmedelsverket redovisar lösningsmedelsinblandning i publikationen ”Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel
vid framställning av livsmedel”
Se
http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2011/
Extraktionsmedel_2764_2011/
F%C3%B6reskriftsf%C3%B6rslag_extraktionsmedel.pdf
Här framgår att följande lösningsmedel får
finnas i svenska livsmedel:
Diklormetan
Dimetyleter
Etylmetylketon
Hexan (extraktionsbensin)

Metanol
Metylacetat
2-propanol
1-butanol
2-butanol
Cyklohexan
Dietyleter
Diklormetan
Etylmetylketon
1-propanol
2-propanol
1,1,2,2-tetrafluoretan
Anm: Det är högst anmärkningsvärt att
klorerade och fluorerade lösningsmedel
som Diklormetan och 1,1,2,2-tetrafluoretan får sättas till våra livsmedel.
Lösningsmedlen får förekomma i följande
livsmedel enl Livsmedelsverket:
Kaffe
Te
Avfettade proteinprodukter
Fetter och oljor
Kakaosmör
Avfettat mjöl
Avfettade spannmålsgroddar
Socker
Aromtillsatser
Bensinrester i margarin
Frågan om bensinrester i margarin har
flera gånger tidigare varit föremål för

motsättningar. Livsmedelsverket brukar
anföra att bensin ”inte får finnas i margarin”. Men varför anvisar man då ett gränsvärde för bensinresterna? Margarintillverkarna brukar anföra att ”vi använder inte
längre bensinextraherade oljor”. När sedan
Livsmedelsverket vid ett sådant tillfälle
gjorde en analys av ”Milda” och dåvarande
”Nytta” fann man bensinrester. Efter detta
lär inte Livsmedelsverket gjort några analyser av bensin i margariner?
Bensinrester kan härröra inte bara från extrahering av oljor och fetter, de kan också
komma från båttankar där oljor fraktas,
men som tidigare innehållit bensin. Detta
är tillåtet. Även från sojalecitin, som regelmässigt framställs med hjälp av bensin,
kan bidra med detta lösningsmedel till
margarin.
Slutligen skall nämnas att man kan göra
olika tekniska åtgärder för att försöka
pressa tillbaka bensinresterna en smula.
Men det finns alltid en teknisk/ekonomisk
gräns där man tvingas stanna. Blandar man
ihop två ämnen kan man aldrig fullständigt
skilja dem åt igen. Detta hänger samman
med den s k ”entropilagen”.
Om aromämnen och färgämnen är utblandade med lösningsmedel, vilket är vanligt,
finns allt kvar i den färdiga produkten.
Hur mycket lösningsmedel konsumerar
svenskarna sammanlagt under ett år?
SLAGRUTAN 2014-1 NR 73
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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. Här följer sista delen.

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Inledning
Strålning och kompostberedning
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Slagrutan
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Undersökning av läkemedel							

Var finns gränserna

Vad som händer vid potensering av läkemedel är följande: Till en början ser, hur
den outspädda drogen utstrålar en viss
energimängd, som är typiskt för just detta
ämne. Under hela potenseringsprocessen
ändras aldrig denna energiens speciella
kvalitet, men dess kvantitet växer för varje
potens. Det som för oss är av betydelse härvidlag är att denna ökning av energien icke
är begränsad till de lägre utspädningarna
utan fortsätter långt utöver det stadium,
då det sista spåret av drogen måste ha försvunnit.

oss och Gud. Vårt vandringstält flyttar omkring i olika livsformer, skolor för vår andes
fostran. Vi måste erkänna, att vi ännu äro
i tillvarons småbarnsskola. Småbarn, som
tro sig vara stora lärdomsljus - vilka löjliga
karikatyrer! Hur många probelm ligga ej
olösta framför oss! I själva verket alla Vi
stava på deras gåtor, vi kunna blott i aningen bida deras framtida lösning - bortom
denna tillvaro.

Här har vi således det fullständiga svaret
på skeptikernas invändning de höga fötunningarna. -En enkel utspådning förorsakar endast en obetydling ökning av potensenergien. Först genom de upprepade
skakningarna lösgöres energi vid varje ny
potens. Detta kan dock ske endast till en
viss gräns. Så snart denna gräns uppnåttts,
utvecklas icke ytterligare energi, förrän en
förnyad utspådning gör det möjligt att genom skakning uppnå en ny effekt. - Denna
nya kunskap om potenseringens mekanism
borde tysta de begabbare, som vilja betrakta
som en slags mystisk ritual förnuftig grund.
Förnekelsen att homeopatiska medel rätt
tillverkade innehåller radioaktiv kraft beror dels på okunnighet, det må vara prof.
Liljestand eller någon apotekare som är
förnekaren. De äro uppfostrade i ett grovt
kemiskt tänkande, och har därför svårt att
fatta något annat.
Emellertid skola vi fortsätta att uppvisa
vad pendelundersökning kan uppdaga av
den homeopatiska medicinens natur och
verkan.
Vi väljer åter ett exempel. En kvinna har
en så stark elektrisk laddning, att man kan
säga att hon är ett elektriskt batteri, att särskilt då hon skall mäta föremål av järn, så
sprakar elektriska gnistor omkring fingrarna på henne, men även då hom skall hälsa
på människor etc, så sker samma företeelse.
Detta var obehagligt och irriterande. Nu
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undersökte jag med pendel hur reaktionen
var hos ett par ämnen. Den var normalt
positiv. Men så tog jag homeopatiskt järn,
potens D 12. Dävid skedde en stark elektrisk urladdning- Alltså, tänkte jag, är detta
det medel som kan användas. Sedan hon

Och bland alla problem vi har att brottas
med är det ondas problem i dubbel bemärkelse det svåraste.
Det bästa vi kan göra i detta fall, är att oförbehållsamt erkänna det goda och ansluta
oss till detsamma för att ej själva bli uppslukade av ondskan. Först i den gode, i Gud
finna alla problem sin lösning.
intagit detta ett par tre veckor voro symptomen försvunna och återkommo icke under ett års tid och sannilikt ej heller sedan.
Här skall jag ge anvisning på en upptäckt
som är både underbar och av betydelse. Då pendeln visar positivt för ett medel, så
visar den icke blott det utan även för vilken
del av kroppen det är mest verksamt.
Om pendeln visar positiv förbindelse mellan medlet och pekfingret, så hänvisar det
till huvudet och halsen, med långfingret
bålens övre del och hjärtat, med ringfingret
njurarna och magområdet, med lillfingret
genitalia och benen.
Materialisterna har oupphörligen trott att
de nått fram till gränserna för den mänskliga forskningen och gränserna för tillvaron.
Själva har de stakat ut gränserna genom
vad de kallar “de yttre sinnenas vittnesbörd”. Och ändock ha de varken sett elektriciteten eller etern eller atomen. Men de
erkänna likväl - inkonsekvent nog - att de
finns. Således är materialismen ett oting, en
lögn i sig själv. Det finns inga gränser, Vårt
eget väsen är ej begränsat av de yttre sinnena, Det finns oändliga möjligheter mellan

“Du har skapat oss till dig, vårt hjärta är
oroligt, till dess det finner vila i Dig”.

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.

Vad innebär fenomenet Chemtrails?

Inledning
Denna text är en sammanfattning i ämnet
chemtrails. Vissa delar är utelämnade för
att inte göra det hela för svårt och komplicerat att kunna överblicka. Man skulle
egentligen behöva skriva en hel bok för
att på djupet kunna täcka in de större
sammanhang som är själva bakgrunden
till syftet med chemtrails och för att tillfredsställande beskriva hur det är möjligt
att kunna genomföra detsamma.
Återigen: vi behöver fastställa innan vi går
vidare i ämnet, att chemtrails är en del i ett
stort och komplext sammanhang och att

Version 2:0 2012 december
(Utökad med foton och mindre texttillägg)
Utgiven av: Föreningen Ren Luft - FRL
Författare: Febe Nilsson, Ordförande FRL

denna text bara behandlar vissa valda delar.
I texten utelämnas medvetet delar som är
nog så viktiga att ta i beaktande och fördjupa sig i, men som kan bli för mycket att
smälta i ett första skede.
Det finns tusentals människor över världen
som både privat och som del i olika organisationer forskar kring chemtrails och aktivt
arbetar för att sprida informationen vidare
till allmänheten. Som alltid i alla sammanhang så finns det också de som istället
sprider felaktig information i syfte att undergräva trovärdigheten för frågan och här

Observera att texten är uppbyggd så att den
klargör steg för steg och bör alltså för bästa behållning läsas i ordning från början till slut,
utan att hoppa mellan de olika rubrikerna.
1.Vad innebär fenomenet Chemtrails?
Chemtrails är de vita streck som ett mycket
stort antal flygplan lämnar efter sig och
skiljer sig från den vanliga kondens och avgas som normalt uppstår efter flygplanens
motorer kallat kondenstrimmor. Det som
skiljer chemtrails från kondensstrimmor
är att chemtrails bildar en avsevärt längre
trail/svans efter flygplanet som sedan hänger kvar ofta timmavis och breder ut sig till
molnliknande slöjor. (Här finns dock undantag, men i denna sammanställning behandlas inte detta för att undvika förvirring
kring vad som menas.)
Kondensationsstrimmor däremot följer
planet som en liten kort svans och försvinner i takt med att flygplanet förflyttar sig.
Precis som kondensationsmolnet från din
egen utandningsluft snabbt försvinner även
en mycket kall vinterdag.
Det som gör att chemtrailsstråken expanderar i luften och ofta breder ut sig till
molnslöjor beror på att partiklar avsiktligt
tillsätts i jetbränslet och även misstänks
sprutas från munstycken på planens vingar
i en del fall. Partiklarna skapar en mycket
större mängd kondensationskärnor i luften
som fukten kondenserar på. Dessa kärnor
krockar med varandra, slås ihop och växer
mer och mer till breda stråk eller molnslöjor. Vi har anledning att tro att dessa partiklar består av diverse metallsalter och
metalloxider, se rubrik 2.

är det viktigt att sålla kraftigt.
Det finns rent ut sagt en hel del knasigheter utlagt på internet i form av videos och
påståenden av olika slag.
Vissa saker som rör chemtrails-sammanhanget ställer vi oss bakom och andra inte. I
denna text behandlas dock inte de delsammanhangen. Vi kommer att ta oss ganska
snabbt och kortfattat igenom ämnet chemtrails.
Du som läser - försök att ha ett öppet sinne
och tänk på att allt som skrivs i denna text
går att kontrollera genom egen forskning.

2. Vilka är bevisen för att de verkligen existerar?
Det finns dokument, patent och tidningsartiklar som beskriver avsiktlig tillförsel
av metallsalts aerosoler i atmosfären som
förslag på tillvägagångssätt för att reflektera en del av solstrålarna tillbaka ut i rymden och detta för att som det heter: ”minska den globala uppvärmningen.” Se några
exempel:
Expanderande chemtrails Stockholm

Artikel
BBCnews
http://news.bbc.
co.uk/2/hi/technology/8338853.stm
Patent US 5003186
Dokument
http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf

Nylagda chemtrails i redan utbredd chemtrailssörja (bakgrunden), Malmö

Himmel täckt av expanderande chemtrails, alla
dessa ”moln” är man made – uppstår efter flygplanens besprutning.

David Keith som är en mycket framstående
forskare inom geoengineering har diskuterat förslag på tillsättande av metallsalts
aerosoler i atmosfären för att reflektera solstrålar tillbaka ut i rymden. Keith säger att
tekniken för detta förfarande finns och att
det är väldigt kostnadseffektivt. (Men hur
kostnadseffektivt blir detta i förhållande till
miljö och hälsa? Och själva metoden i sig
att använda en ofantlig mängd flygplan för
att sprida dessa partiklar i atmosfären och
då kanske t.o.m. för all framtid är fullständigt befängd i och med att man då tillsätter
ännu mer av koldioxid som man samtidigt
påstår är boven till en uppvärmning.) Han
talar om dessa förslag på en konferens om
geoengeneering och delar av denna konferens återges i dokumentärerna ”Why in the
world are they spraying” & ”What in the
world are they spraying”. Dessa finns att se
gratis på youtube.
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från förra sidan

Den som studerar himlen och flygplanens
utsläpp, hur detta förändrar himmelsbild
och molnbildning, kan tydligt och klart se
att dessa förslag är mer än förslag:

det pågår NU!
Med de s.k. förslagen och patent i åtanke,
så kan man dra logiska slutsatser kring att
det är just metallsaltsaerosoler som används
för besprutning i atmosfären via flygplan.
När detta tas upp med myndigheter så
förnekar de fullständigt att det pågår. Eller
så är det tyst, inga svar alls på mail.
En viktig bit som också avslöjar skillnad
på chemtrails och kondensstrimmor är att
dagar med i stort sett exakt samma väderparametrar (visserligen vid marknivå) med
relativ luftfuktighet och temperatur ena
dagen har uppvisat kvarliggande trails och
andra dagen inte ett enda spår av trails efter
flygplan. Dessa flertalet jämförda dagar har
varit vardagar, Malmö och Stockholm där
det är gott om flygtrafik.
För tydliggörande: När ett område är kraftigt trafikerat av flygplan och då flygplanen
några få dagar plötsligt inte lämnar några
kvarliggande trails överhuvudtaget åt något
väderstreck på någon del av en mycket stor
himmelsyta, utan bara lämnar dessa korta
små svansar som förvinner i takt med att
flygplanet förflyttas– då visar det på ett uppehåll i besprutningen. Förhållanden vid
marknivå är nästan exakt desamma som
vid dagar med gott om kvarliggande trails.
Även om det naturligtvis är skillnad på atmosfären tusentals meter upp i luften så
kan dessa faktorer tillsammans visa på just
ett uppehåll i besprutningen. D.v.s bekräfta
att en besprutning övriga dagar äger rum.
Mätningarna har gjorts på sommar, senvår
och är alltså inte en jämförelse mellan sommar och vinter med drastiska skillnader i
temperatur och relativ fuktighet.
Kvarliggande trails observeras i stort sett
varje dag, kors och tvärs över himmelsytan och under alla typer av förhållanden.
Det som annars brukar hävdas av de som
förnekar existensen av chemtrails är att
contrails under ”vissa” väderförhållanden
kan ligga kvar lång tid och ibland flera timmar i streck. Men här handlar det inte om
kvarliggande trails vissa dagar, utan istället alla dagar med mycket få undantag.
Dessa kvarliggande trails- chemtrails, går
som nämnt kors och tvärs över himlen och
inte bara på någon viss del av himlen där
en eventuell ficka uppstått med annan fukt
och temperatur sammansättning.
Många dagar förvandlas en klarblå himmel med strålande sol till en enda metallsaltssörja, en grådaskig sörja där man kan
följa hela scenariot hur detta uppkommer
på grund av flygplanens chemtrailsutsläpp.
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...fenomenet Chemtrails
Vid många tillfällen har observerats hur
enbart ett tiotal flygplan på kort tid har orsakat denna sörja över himlen.
Likaså kan man många dagar även se en
gråmetall liknande slöja eller hinna över
himlen där solen lyser som ”en lampa bakom” Det hela ger ett mycket onaturligt
intryck.
Jag har även observerat ett stort antal dagar hur flygplanen flyger två eller tre tillsammans nästintill parallellt. Detta bidrar
till bevisbilden att det sker en systematisk
spridning av aerosoler över himmelsytan.
Se bild nedan: Två plan flyger nästintill
parallellt, Malmö: (de två mindre röda pilmarkeringarna i mitten av fotot visar hur
nära planen flyger, de andra markeringarna
visar redan lagda chemtrails.)

Vi jobbar på att hitta samarbetspartners för
provtagningar av nederbörd, dock har andra organisationer världen över tagit prover
som visar på i första hand aluminium, barium och strontium. Se ex dokumentären
”Why in the world are they spraying” på
Youtube.
Vi behöver även ha I åtanke att chemtrails
kan innehålla flertalet andra ämnen och att
det för privatpersoner eller ideella föreningar är allt för dyrt för att kunna kartlägga
dem alla med den mängd prover som behöver tas. Dessutom är det en problematik
kring att hitta ett tillförlitligt laboratorium.
Svaret på vilka bevis som finns får även
följa med under nästa rubrik i och med att
mycket handlar om att knyta samman de
olika punkterna för att få bilden att framträda. Lägga samman delarna för att kunna
se helheten.
3. Vad är motivet bakom Chemtrails, och
vem är det som orsakar dem och varför?
Låt oss för ögonblicket utgå ifrån att ”den
globala uppvärmningen” är fasaden, dimridån, det ”godtagbara” motivet för chemtrails för att kunna genomföra diverse
ljusskygga agendor.
Det finns flera teorier kring vilka dessa
agendor bakom chemtrails är och det ena
behöver inte utesluta det andra, man kan
mycket väl slå flera flugor i en smäll.

- Det vi i första hand vill lyfta fram är syftet
att kunna manipulera och styra vädret efter
önskemål. Om man kan kontrollera vädret
så har man ett mäktigt vapen i sin hand,
du kan få nationer på knä genom att skapa
torka eller låta skördarna regna bort, likaså
skapa stormar, tornados och jordbävningar.
Störa/förhindra fiendens framkomlighet,
låta hela städer utplånas av tornados osv.
- Du kan också tjäna svindlande summor
genom att genmanipulera fram stresståliga grödor som du tar patent på och sedan
säljer till desperata bönder som inte lyckas
få sin egen gröda att växa i en metallsaltsförgiftad jord eller i extrema klimatförhållanden. Monsanto som är världsledande
när det gäller att ta fram och ta patent på
genmanipulerade grödor, har gjort just detta: utvecklat en stresstålig gröda se patent
US 7,851,676 (googla).
Många röster höjs dock när det gäller
negativa hälsoeffekter av genmanipulerad
mat och ger starka varningar angående att
studier kring hälsopåverkan är otillräckliga
och att mycket mer forskning krävs. Det
man bland annat lyfter fram är studier av
möss som matats med gmo - gröda där resultatet har visat på nedsatt eller eliminerad
fortplantningsförmåga, även cellförändringar och nedsatt lever och njurfunktion har
uppvisats i dessa studier.
- Du kan dessutom tillfredsställa oljejättarna genom att lokalisera gas och oljefyndigheter via låg och högfrekventa radiovågor, och sedan smälta isarna över
Arktis och Grönlandskusten för att få tag
på oljan.
- Och i allt detta kan du få in miljarder
och åter miljarder på att beskatta utsläpp
av koldioxid.
- Mindcontrol och eventuellt andra ytterligare syften som befolkningsminskning.
Men om vi fortsätter med att titta på väderkrigsföring som ett av motiven: hur är detta
överhuvudtaget möjligt?

Chemtrails som har expanderat till en slöja över
himlen, Malmö

Fortsättning följer i nästa nummer av
Slagrutan. Vill du se artikeln på Internet så är adressen till svenska National
Health Federation
http://www.thenhf.se

känd och hur den användes. Tyvärr fick jag inte
med frågelistan men den kanske jag får med
nästa gång.
Boken med alla svaren är tjock (Se bild) Den
är större än A4 och innehåller många berättelser av varierande kvalitet. En av sagesmännen meddelar att han inte känner till slagruta
och heller inte känner någon som känner till
slagrutan. Kort och koncist på en kvarts sida.
Hemmansägaren E G Nilsson i Århult, Blomstermåla i Ålem socken, Stranda härad i Småland lämnar en berättelse på 14 foliosidor
(29x40 cm) i mycket prydlig handtextning.
Det finns enstaka berättelser i maskinskrift.
Övrigt är för hand med varierande läsbarhet.
Innehållsförteckningen omfattar många sidor
men jag har tagit med bara en sida för att visa
upplägget. Den ser Du på bilden.

“Etnedölene er drevne elgjegere
med store kvoter.
Här går det i “jentut´n”, “guttat´n”
og “elgit´n”. “Klufta”, eller kvisten, er et annet sentralt begrep
när Sjur og de andre mötes på
setervangen “Oiat´n” for å jakte
elg. Kvisten spikker Sjur av utvalgt materiale av björk. Ikke for
ogpå
ikke
tjuck.
Jagtynn
råkade
en for
notis
om Vinkelen
slagruta påi Nordiska
toppen
er
like
viktig.
Med
denne
Muséet. Nyfiken som jag är så kom
jag fram till
redskapen
oppnår
Sjur
att NM under förra seklet hadeEspeortsmeddelare
kontakt
skogens
runtlien
omraskt
i landet.
Dessa med
var någon
slags kontakkonge.
tmän
för NM. De tog emot frågeställningar och
information.
De hjälpte
med att själva svara
Först viser
kvistentill retningen,
ellerderetter
få någonantall
i bygden
att svara.
hundre-metre
til
elgen.
1949 sände NM genom Gustav Ränk ut specialfrågelista nr 198 gällande Slagrutan; om den var

Jag har fotograferat en del av berättelserna i
boken men kvaliteten på fotografier ur en tjock
bok blir inte den bästa. Troligen kommer redaktören att lägga in en berättelse då och då när
platsen tillåter.
Som kuriosa tog jag med ett uppslag ur NM.s
katalog över frågelistor. Det är varierande. Specialfrågelistan efter Slagrutan är underkläder.
Är Du intresserad mer än vad som framgår här
i Slagrutan så hör gärna av Dig. Kanske har jag
redan plåtat eller så kan jag göra det nästa gång
i Stockholm. Jag har barnbarnet i närheten av
Nordiska Muséets arkiv.
Foto och text: Agne Olausson,
slagruta@olauson.eu

Exemplariska medlemmar!
Bäste Paul.
Tack för svar. Det tar vi in i Slagrutan?
Mitt upprop var för att läsarna skall tänka
till och göra som Du; Svara.

Du frågade i Slagrutan nr 72 hur man
mäter styrka, frekvens, riktning och polaritet. Man får ut allt detta med pekarna. Jag
bruker fortfarande Arne Groth's frekvenstrappa i och med att ingen har överbevist den. Styrkan mäter jag med utslaget
på pekarna, 0-rakt framåt, 100 dB-vikt 90
grader och 200 dB med pekarspetsarna
mot magen. Det blir alltid samma utslag
för samma frekvens.

Vi har ju många olika sätt att mäta (och
tänka).
Jag tycker (liksom redaktören) att många
fler skall skriva mycket mer i vår förträffliga
tidskrift.

Ulla hälsar tillbaka. Nu väntar vi på våren.

Riktningen får man ju när pekarna är parallella (90 grader) Polaritet (+, -)= pekarna
ut eller in.
Torlinjen AGS60 skiftar polaritet var 6
sekund, så den kan aldrig förväxlas med
"Hartmannlinjen"=AGS62+AGS70.

6 reguljära linjer inritade, kommer man ett
stycke på väg. Styrkan i dB är personlig,
men förhållandet borde stämma.

Bruker man "kartan" för Benkerrutan med

Lev väl
Agne

Idag är Benkerrutan mindre än 4x4m mot
10x10m för 60 år sedan, så det
blir att kasta ut en massa linjer ur sängen !
Hälsa Ulla
Pål
SLAGRUTAN 2014-1 NR 73
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Preliminärt program
Torsdag 29 maj
13.00-14.45 Incheckning
15.00 Öppnande av konventet.
15.30-17.30 Föredrag
”Samisk kultur”
Helena och Peter Anderson från Renbiten
17.30-18.00 Kansliet öppet
18.00 Middag
19.00-21.00 Föredrag
”Samisk schamanism och symboler”
Helena och Peter Anderson från Renbiten
21.00-21.15
Kansliet öppet
Ca. 21.00
Kvällsfika

09.30-12.30 Kurser 1-3

14.00-17.00 Kurser 4-6

1. Dekorera din egen trumma
Vi sätter vårt eget ”bomärke” på trumman genom att förstärka dess energi
med våra egna personliga symboler.
Det finns möjlighet att beställa trumma.
Bilder på trummorna finns i på sidan 13.
Du kryssar på anmälningsblanketten och
kostnaden lägger du in i totalsumman.
Dekorationsmaterial tar du med dig. Vattentålig acrylfärg finns på Clas Ohlson,
Liquitex Basic, Artikelnummer 34-2308.
Sek 149.
Anna Munksgaard

4. Nybörjare /prova på för allmänheten
Agne Olausson

2. Söka Vatten
Lär dig att hitta vatten samt bl.a. mäta
djupet på vattenådern. Jörgen visar även
hur han förutom slagruta och pendel även
använder sig av ett spett.
Jörgen Larsson

Fredag 30 maj

3. Max 14 deltagare
En
lite
annorlunda
kurs.
Peter presenterar oss för naturväsen och tar
oss med på en resa till tidigare liv genom
naveln.
Peter Westergård

08.00 Frukost

13.00 Lunch

21.30 Trumresa
Peter Westergård

08.45-09.30 Kansliet öppet

13.00-13.30 Kansliet öppet

5. Max 15 deltagare
Man kan flytta energier - För
att mäta på eller skydda sig mot.
Har du önskat kunna ta med dig energier hem som du hittat ute? Har du hittat något intressant, men inte kunnat
mäta för det ligger så illa till? Har du undrat hur en viss energi ser ut på höjden?
Vissa energier går att flytta, här går vi igenom hur man gör samt visar och övar på
någon lämplig energi som finns på plats.
Thord Nilsson

6. Att använda pendel
Att lära sig pendla är väl bland
det mest värdefulla man kan göra!
Att få kontakt med sitt eget inre, att få veta
vad den klokaste delen av en själv anser om
en sak, att få goda råd av kärleksfulla väsen
som vill hjälpa en. Allt detta kan man göra
med en pendel. I praktiken kan det betyda
att man får svar på ett antal frågor som annars kan vara svåra att besvara, t ex Är det
lämpligt för mig att söka det här nya jobbet?
Vilket tillskott bör jag välja? Är det här bra
för mig? Var ska jag leta lägenhet?
Eva Svensson

17.00 Middag

10

SLAGRUTAN 2014-1 NR 73

Välkommen till SSFs Konvent 2014
29 maj – 01 juni

STF Fjällstation, Grövelsjön
Välkommen till SSFs konvent 29 maj – 01 juni 2014
med
årsmöte
lördagen
den
31
maj
2014
på STF Fjällstation, Grövelsjön.
Grövelsjön ligger i Sapmì (Sameland), mitt bland svensk/
norska fjäll längst upp i nordligaste hörnet av Dalarna, och
omfattar den milsvida vildmarken på båda sidor om gränsen.
Grövelsjön är en by i Idre socken i Älvdalens kommun.
Orten ligger intill en sjö med samma namn. I fjällområdet öster om Grövelsjön finns Långfjällets
naturreservat
med
Storvätteshågna,
Svealands högsta punkt, samt Töfsingdalens nationalpark.

STF Fjällstation ligger 816 m ö h vid trädgränsen på
Långfjällets sluttning. Anläggningen har en trivsam
miljö med en vidunderlig utsikt över fjällen. Inkvarteringen består av enkel- och dubbelrum med eller utan dusch
och Wc på rummet. De flesta rum har våningssängar.
Kommunikation med buss finns från Mora station ända fram till
fjällstationen, Dalatrafik, linje 170. Med bil söderifrån, Rv 70, via
Mora, Älvdalen, Särna och Idre.
Alla medlemmar i Svenska Slagruteförbundet är välkomna
att delta i program med föredrag, kurser m.m

Preliminärt program
18.00-21.00 Kurser 7-10
7. Trumman sjunger
De som har egna trummor tar med och
använder dem och de som inte har några
är lika välkomna att deltaga. Shamanskt
trummande är inte något musikaliskt prestationsinriktat, det är rytmen man skall
hitta in i, sen sköter trumman sig själv. Det
är ännu kraftfullare att själv trumma än att
vara delaktig och lyssna, så ta tillfället i akt
och beställ en egen trumma eller ta med den
du redan har. Det är ett mycket fint redskap
att till exempel rena sig själv själsligt efter
en jobbig dag eller vecka. Vi övar på fler
olika varianter, snabbt trummande eller det
lugnare. Inga förkunskaper är nödvändiga,
vi har kul och utforskar olika världar.
Pär Wedin
8. Knacka dig fri med EFT
EFT (Emotional Freedom Technique), är
ett effektivt sätt att förbättra ditt liv på flera
nivåer: mentalt, känslomässigt och fysiskt.
Den här metoden har visat sig kunna hjälpa
vid en rad olika slags problem – från oro,
rädsla, kronisk smärta och missbruk till
övervikt, stress, fobier, ekonomiska problem och mycket mer.
Regina Siuvatti
9. Max 16 deltagare
Auran
Vår
stora
hårddisk
Magnus förklarar vad man kan se i auran
och vad man kan mäta på den och i den.
Magnus Bråthén
Ca. 21.00 Kvällsfika

Ca. 21.30 Vi trummar tillsammans
Alla som har (och inte har) en trumma är
välkomna att delta.

Lördag 31 maj
08.00 Frukost
09.30-12.30 Utflykt
Utflykt till fots
en
plats
med
Lokala guider

på fjället till
sameanknytning.

09.30-12.00 Gåvänlig utflykt
Gåvänlig utflykt till intressant plats.
13.00 Lunch
14.00 Årsmötesförhandlingar
16.00
Kortare inlägg från medlemmarna
16.15 Kaffe
16.45-18.15 "Du. Nu, Då, Sedan"
Anden, har Du någon?
Agne Olausson

21.00 Helande Hangmeditation
En guidad meditation med hjälp av en
Hang, ett musikinstrument som passar ypperligt för meditationer. Du kan välja en
problematik du vill lösa upp under denna
meditation eller bara följa med och låta dig
renas från gammal tung energi som inte
är till någon nytta där den ligger som en
surdeg i ditt system. Eller så lyssnar du bara
till Hangens toner och får en vilsam stund,
en stunds återhämtning och kanske även
nya insikter.
Pär Wedin

Söndag 01 juni 2014
08.00 Frukost
09.30-12.00 Utflykt
Fjällets magi - kultplatser
Peter Westergård
09.30-12.00 Utflykt
Gåvänlig utflykt till intressant plats.
12.15-12.30 Avslut
12.30 Lunch

19.30 Supé
SLAGRUTAN 2014-1 NR 73
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Viktig information - Konvent 2014
KOSTNADER torsdag 29/5 em – söndag
01/6 lunch.
Priserna inkluderar helpension, konventavgift och samtliga arrangemang.
1

Del i dubbelrum med dusch och
WC 3035 kr.

2

Del i dubbelrum, dusch och WC
i korridor 2720 kr.

3

Enkelrum med dusch och WC
3185 kr.

4

Enkelrum, dusch och WC i
korridor 2885 kr.

Annat boende
5

Husvagnsplats med el
(9 platser) 390 kr.

6

Kost och konventavgift
1685 kr.

7

Konventavgift 500

VIKTIG ALLMÄN INFORMATION
Om du är medlem i STF får du Sek 100 i
rabatt per natt. Kryssa på anmälningsblanketten. Du måste visa upp ditt medlemskort vid incheckningen.

Linne Medtag sänglinne och handdukar. Du kan också hyra för Sek 173/person,
vilket betalas direkt vid incheckningen.
Kurser Du anmäler dig till kurserna genom att på anmälan anteckna vilka kurser
du vill delta i.
Måltider Första måltid som ingår i arrangemanget är middag torsdag kväll.
Var noga med att kryssa på blanketten
vilken typ av diet du vill ha.
Övrigt Om du önskar komma onsdag
kväll, äta middag onsdag, eller har andra
önskemål. Kontakta Anna ordf@slagruta.
org
Försäljning Vill du sälja något under
konventet, t.ex. böcker, kontakta Kerstin
Nelander, kassor@slagruta.org, senast den
20 maj. 10% av den totala försäljningssumman betalas som avgift till Slagruteförbundet och går till Egons Fond.
Anmälan skall ske skriftligen, senast
inkommen 25 april, till:
Svenska Slagruteförbundet,
c/o Anna Munksgaard,
Gränsgatan 11
783 30 Säter.
Anmälan är bindande.

Apropå trumresor
Nyligen gjorda studier visar att shamanskt
trummande skapar djupare självmedvetenhet genom att förorsaka synkron hjärnaktivitet.
Det fysiska överförandet av rytmisk energi
till hjärnan synkroniserar de två cerebrala
hemisfärerna, integrerar medveten och
omedveten uppmärksamhet.

Anmälan efter den 25 april innebär
förseningsavgift
med
150:-/person.
På anmälan skriver du boende- och
måltidsalternativ samt de kurser du vill
delta i. För de kurser med begränsat antal deltagare, ange även alternativ kurs.
Rummen och kursplatser fördelas efter
hand som anmälan och deltagaravgift inkommit till SSF.
Betalning skall ske senast den 25 april till
Svenska Slagruteförbundet plusGiro 47 28
95-2. Märk talongen med ”Konvent 2014”.
Kom ihåg att skriva namn på inbetalningskortet.
Betalar du via Internet, där du endast kan
skriva få bokstäver, skicka ett mail med
dina uppgifter till anita.elmerfeldt@slagruta.org. Betalning kan ej göras via bankgiro.
Avbokning Vid avbokning efter den 25
april tas 50% av kostnaden i avbokningsavgift att betalas till STF Grövelsjöns Fjällstation.
Bekräftelse skickas ut tillsammans med
vägbeskrivning och deltagarförteckning ca
10 dagar före konventet.
Frågor Om du har frågor kontakta Anna
Munksgaard via e-post: ordf@slagruta.org
eller telefon 070 200 9059
Ett varmt välkommen till årets konvent
önskar
Anna och Regina
samt
Styrelsen

av Michael Drake
Trummande synkroniserar även främre
samt lägre delar av hjärnan, integrerar ickeverbal information från lägre hjärnstrukturer till främre cortex, och producerar
känslor av insikt, förståelse. integration,
bestämdhet, övertygelse och sanning vilket
överträffar ordinär förståelse och tenderar
att hålla i sig en längre tid.

Michael Drake har mycket information på nätet, här är en länk till mer info:
http://www.ru.org/arts-and-culture/shamanic-drumming-circles.html
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Beställ din egen trumma via SSF, levereras till Konvent 2014 i Grövelsjön
Köp din egen trumma och var med på trumresorna i Grövelsjön. Alla kan trumma, när man kommer in i trummandet så “sköter den
sig själv”. Det blir oftast en starkare upplevelse för den som trummar själv. Det blir också tillfälle att få hjälp med inspirationen för den
som vill måla egna motiv och symboler för en mer personlig trumma. Acrylfärg finns hos Clas Ohlson för en rimlig peng;
Liquitex Basic, Artikelnummer 34-2308. Sek 149.
Trummorna har syntetskinn som håller stämningen i alla väder, vilket är en stor fördel i vårt land med torra vintrar och fuktiga somrar.
Remo är sedan drygt 50 år världsledande tillverkare av trumskinn. Tonen är mjuk och fin även i den mindre trumman, den större har
naturligtvis en fylligare och en i mitt tycke helt ljuvlig ton som landar fint i de nedre chakrorna. Trummorna är lätta och bekväma att
hålla, det är ingen större skillnad i vikt mellan dessa båda. I priset ingår även klubban som syns på bilderna. Priset är bra, jämfört med
mina trummor som har ko- och getskinn och ändrar stämning beroende på väderlek kostade 1800 resp 1000 kr för ett antal år sedan,
så känns dessa prisvärda. Red
Peter med en Remo Buffalo Frame Drum
16” x 3,5”, ca 41 cm i diameter samt 8,7
cm djup.

Peter med en Remo Buffalo Frame Drum
på 22” x 3,5”, ca 56 cm i diameter och 8,7
cm djup.

Meinl Frame Drum Gig Bag - Finns både
för 22" och 16” trummor.
Väska som passar trummorna perfekt, tillverkade av tyska Meinl som är en av de
största tillverkarna av trum-tillbehör.
Kraftig vadderad nylon, extra kraftigt blixtlås, axelrem och mjukt bärhandtag. På baksidan ett rymligt fack för diverse tillbehör.

Baksidan har rep som är plastade för
bekvämt grepp.

Remo 22” trumma i Meinl-väska.

Remo Buffalo Frame Drum - 'buffalo'
drum, 22" x 3.5" frame drum with crossed
belts, with mallet, Acousticon shell.

Priser inklusive frakt till Grövelsjön:
Remo 16” Buffalo Drum 657 kr
Meinl 16” Väska 		

259 kr

Remo 22” Buffalo Drum 720 kr
Meinl 22” Väska

357 kr
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Gyllene snitt och Cirkelns Kvadratur
Gyllene snitt och Cirkelns Kvadratur över
Värmland och ner till Cheopspyramiden.
Hur, var, varför? ( En fortsättning på boken
från 2012-2013)

Hur, var, varför?
för holografi som medvetandets kvantfysikaliska arbetsmetod i materien tycks passande nog vara på stark frammarsch. Det är
också vad alla tiders intuitiva forskare och
konstnärer demonstrerat, också slagrutefolk.

V

i behöver tre jordklot för att tillfredsställa alla enligt dagens idéom.
Ty ett kvantfysikaliskt tänk säger
att vi alla konstant tillhör samma gudomliga urcell, kvantflöde, och då också oavsett
födelseplats är och vet oss vara lika dyrbara
pusselbitar i eonernas medvetandeutveckling. IT- teknologin garanterar detta. Den
globala samhällsekvationen går bara inte
ihop såvida väst inte omprövar sin starkt
överhettade materialistiska identitet och
anpassar sig. Energiprincipen lär oss att
energi kan omvandlas, dock alltid med
förluster. Så oavsett om vi tycker oss producera och belönar oss för detta, det är ju
västvärldens bärande samhällsidé, så är
det ur naturens synpunkt sett rena förlustverksamheten. När så resterande merpart
av jordens befolkning ska frälsas på samma
villkor så återstår bara kollaps. Smärtgränsen är för länge sedan nådd. Säkert kommer vi att i framtiden ha fashionliknande
energisystem, men först måste vi ju lära
oss att hantera vardagliga livsfrågor av den
mest basala valör! Mannan lär inte falla till
innan. Allt är liv, även planeten, och dess
utveckling iakttas förvisso av medvetanden
av högre valör än vår. Mycket vore vunnet
om vi kunde se jorden som ett växthus för
människosjälar, samt att livet som sådant är
dynamiskt, konstant strävande framåt. Men
perspektiv kan tillfälligtvis vara bristvara!

Men vem annat än ett fullkomligt gudsmedvetande med makt att bakom tidens
slöja forma landskapet, har kunnat skapa
denna med pyramidsnittet identiska kartfigur över Västsverige!
För tydlighets skull, landskapet kommer
före pyramiden! Se också Lucy nedan.

bolen också på andra ställen. Chakra tycks
enligt Arne Groth, matematiknestorn i
sammanhanget, vara ett med ljus- och
ljudfrekvenser som med jordens geometriska villkor förbundet överföringssystem
för kosmisk energi ner till materien. Som
sagt, egentligen redan här i ett enda odelat
nu och vara. Vi ska bara vakna upp i tillräcklig omfattning för att avstyra hotande
katastrof, tycks det.

En akut lösning kan ligga i att ledande
västkultur, särskilt folkvalda, lät sig upplysas
av sin naturvetenskaps nu starkt humanistiskt talande resultat, kombinerat med att
vi med nya ögon förmådde tagga ner och
ta hjälp av den andligt-psykologiska insikt
som finns att tillgå i för oss främst kristendomen. Båda systemen finns ju redan
etablerade, det är helhetsbilden som fattats.
Om också förstärkt med en rad konstnärliga egenterapier så kan receptet bli en hit!
Ett genuint intresse för bildning, inklusive människans möjligheter, är verkligen
en övermogen västkulturs nästa steg om
vi vill vara kvar. Snarare än idiotiskt slaveri
under köpenskap och kortsiktig behovstillfredsställelse. - Fler måste få plats! Livet
måste få handla om mer än revir!

Iallafall så återkommer pyramidens mångtusenåriga sifferkombinationer på kartan
över mitt landskap, och med en geografisk
och geometrisk stringens till synes långt
över mänsklig förmåga. Allt startade med
upptäckten av tjugo till sextio mil långa och
på kartan raka kyrklinjer som i sin tur bildade iögonfallande intressanta krysspunkter med sinsemellan samma sifferavstånd
och tonfrekvenser som Cheopspyramidens.
Med bara en till två procents felmarginal
trots att det alltid finns ett visst fel inbyggt
i kartbilden. Se mitt 2013 utkomna lilla
häfte som tycks handla om påvisandet av
naturens chakrasystem. Såg det inte då,
att det är det boken handlar om. Förvisso
utbrett över hela globen och oftast säkert
mindre uttalat än här vid 60de breddgraden, men att!!

Varför finns den kosmiskt-andliga symbolen över just Värmland? Ja, kanske för att
det just här är maximalt gynnsamma villkor
för chakrasystemen att jobba, människans
som del av klotets. Men säkert finns sym-

Det kanske är dags att sluta göra boskillnad mellan klotet, kroppen och knoppen!
Fysiken säger att allt djupast sett ändå är ett
och detsamma, blott i olika skepnad alltefter aktuell medvetandenivå. Och förståelsen
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av Anita Wingefors

377 är tredje Fibonaccital för gyllene
snittfigurens längdsdiagonaler i såväl europafigur som den skandinaviska, men
också gessets tonfrekvens samt tids- och
hastighetskvoten från Arne Groth ovan.
Siffran tycks också gälla för Giza till
Stonehenge i England, som till Galiciens
nordvästhörn ut mot Atlanten! Alla med
vad jag förstår mycket gamla kulturrester,
kanske från Atlantiskulturen. So what om
de redan visste mer än oss eller bara lät sig
styras till att dokumentera en planetarisk
kunskap för eftervärlden! I vilket fall sägande att medvetande ligger utanför tiden,
att vi blott är medspelare i den store gudens
dramaväv... Webb, tråd och strängteori, just
en av mina uppvaknandevisioner från tidigt
80-tal!
377 mil verkar faktiskt också gälla för
avståndet till Riftdalen i Afrika där Lucy
hittades, vårt äldsta människoskelett, tre
miljoner år! Samt tydligen också till Himalayakrysset där Jesus gång på gång
manifesterade sig och undervisade en från
USA under 1890-talet utskickad Spaldingexpedition, som letade lertavlor. Dock
måste denna dokumentation ha tystats.
Förståelsen för sådant fanns knappast här
i väst. Då. Men Jesus talade om holografi!
Varför dessa platser? I Europa har en salt
och varm Golfström säkert haft sin praktiska betydelse för dokumentationen. Men
om landutbredning så tillåter lär det finnas
ytterligare nitton isokaederkvaderater, förmodligen med 377-milsprisman. Klotet är
dock mestadels hav.
De andra seriesiffrorna, 144 och 233?
144 är enda jämna kvaderaten inom fjorton
siffrors tallängd i Fibonacciserien, Gyllene
snittserien, naturens egen matematikserie.
Tolv gånger tolv och på tolfte plats samt
inblandat i hastighetskvoten ovan, liksom

ofta i harmoniska sammanhang enligt Arne
Groth. Det är också just här i serien som
överensstämmelsen med talet Pi, klotet
och cirkeln, är som störst enligt honom. 2
x144 kilometer är vår värmländska kvaderatsida, 293 exakt, vilken från cirkelkvadraturens centrum går precis 12 gånger ner till
den större isokaederkvaderatens centrum
i Giza. Cheopspyramiden är alltså någon
form av matarcentral, eller åtminstone
brasklapp för att vinna vår uppmärksamhet.
Talet 233 är vad jag förstår knutet till
Jorden själv och jordaxelns lutning, 23.5
grader. Också de för väder och klimat så
viktiga vändkretsarna där lufthaven vänder ligger 23,5 grader från ekvatorn och
är ungefär lika breda, 250 mil. Jordlutningen gör att vid vårt värmlandschakra kring
60de breddgraden, jordskorpans tjocklek
ner till det esoteriska och idealt klotrunda
PsiGaia (Platon) här är som tunnast, minst
felvisande. - Arne Groth menar att inkommande kosmiska energier, liksom Cheopspyramiden och klotets egna chakrasystem
tycks ha bäring på detta inre psiklot.
Det var just upprepandet av talet 235,
egentligen alltså 233, som väckte min nyfikenhet. Ytterkryssens avstånd till tredje
punkten i Östra Ämtervik mellan Värmlands två stora kyrklinjesystem, Frykens och
Glavsfjordens, är båda 235 kilometer. Det
ena är Taberg, horsten nedanför Vätterns
förkastningsspricka, vilket genom geografisk likhet något förklarar fryksdalens
förvånansvärt betydelsefulla funktion.
Nappade också på närheten till talet 24,
jordens tidsindelning. (Hade än inte träffat
på Arne Groths kompendium.) Avståndet
på båda sidor det så uppkomna överkrysset,
till Insjön respektive det hos samtliga fem
undersökta kyrkkryss förekommande Varteig vid Glommas utlopp, var också 235 kilometer! Samma från Varteig till låglänta(!)
Hov i Vadstenatrakten på nu framväxande
gyllene snittfigurs längdsdiagonal. Men
fjärde rombsidan mellan Insjön och Hov
var alldeles för lång, långt utanför felmarginalen. Om, som jag såg det, en intelligens
låg bakom dessa naturens siffror så borde
de också vara kompletta, inte att en sida av
fyra i en så fantastisk figur skulle falla ur!
- Apropå det lite lustiga med mitt Östra Ämtervikengagemang, avgörande
brytpunkt i denna upptäcktsprocess, så måste jag understryka att
jag mången gång undrat över varför
jag flyttade hit ut i isoleringen. Ensamstående, mitt i livet och med tre
barn. Visserligen till en släktgård,
men ändå!! Men utan en till smärta
undertryckt forskarnatur parat med
folks intresse för forntidskultur och
leylinjer, speciellt en genom kyrkan,
så hade jag nog inte kommit loss! ..
Arne Groth bodde för övrigt också
på en huvudlinje, värmlandsrombens
tvärsdiagonal genom Ekshärad.

235 (233), är vår ut till Slevik korrigerade
värmlandsrombs yttersidor, efter kanske
tre-fyra-fem tusen års landhöjning av Varteig. Långt senare såg jag att kartskalans
236 (233) mm utgör förutsättning för ett
kartskalans ”förannonserande” av tonen
b, mellan kvaderaternas centralpunkter i
Gräsmark respektive Giza. Samma som
för våra sidor i norr. Men vad står kartskalans 1:15 miljoner för?? Längs jordytan är
det 354 mil, ett ganska exakt tempererat f,
vilket tillsammans med sidornas a-ass och
diagonalens gess låter fruktansvärt, absolut
icke uppbyggligt! Och hur har läget varit i
Europa under århundradena! Har här inte
varit krig och övertramp, allt värre ju längre teknologin hunnit. Men det ena ger det
andra, för det är också här som vi som först
upp på sophögen kan och har störst anledning att se oss om! Medan tid är.
Faktum är att jag personligen, inte som
inre vision denna gång, men väl som intuitivt fångade bilder år 2000 ritade denna
förmodade övergång från f till g!! G-klaven
kom redan 1998, på kurs. Så hur kommer
sig denna tidiga känslighet för systemförändring, om inte att återflytten till barndomens förmånligare chakramiljö knuffat
igång mig. Iallafall lugnare än Göteborgs
storstadspuls! Var för femton år sedan klart
mindre påverkad av kvanttänk än idag, och
Arne Groths kunskap var okänt som begrepp. Faktum är iallafall värt att beaktas.
Samt att alla tre naturserietalen, tre gånger
om, knyter samman vår cirkelkvadraturs
centrum med det större i Giza. Bekräftande teorierna.
Jordrotation och axellutning är ju krafter
som åstadkommer spänning nog i kontinentalblocken för att gång efter annan tillsammans med polarisarna ha försett livet
med nya villkor. Inget verkar dock tala för
sådan dramatik just nu. Är det tänkt att
människan ska växa till sig ytterligare några
snäpp så måste hon ju också få möjlighet
därtill! Men vi misshandlar vår moder å
det grövsta, vårt livs förutsättning!!! Ett
tröghetstrots det vore hög tid att överkomma. Bildmässigt skulle vi kunna se oss som
jordens små antenner, underhållna av en
faradaysliknande funktion. Om vi då punkterar detta elektriskt hela spänningssystem
så att det tappar energi, förloras också livsförutsättningar på ytan. Rent vatten och luft
är inga oändliga resurser. Sötvattenresursen
är t ex bara tre procent av globens totala,
vad jag minns inklusive polarisar och regn
med dess betydelse för växt och föda. Att
vi i allt större omfattning hämtar upp tungmetaller och svavel så att den elektromotoriska kraften i jordskorpan försvagas, och
vattnet försuras, hotar allt liv rent kemiskt!
Den nyligen tillkomna elektromagnetiska
strålningen från kommersialiserad nonsensteknologi lär på en än mer fundamental
nivå snabbt rasera resten, åtminstone för
andligt känsliga och därom kanske omed-

vetna, dvs främst barnen! Människokroppen är en avancerad men superkänslig
elektromagnetisk konstruktion av elektromagnetiskt uppbyggda celler. Ljus, bärare
av fotonen och dess massa byggande upp
elektron och atom, är just en elektromagnetisk vågrörelse!! All miljöförstöring adderas och påverkar oss, särskilt den direkt
interfererande.
Enligt utsago så lyser som tur är ”ljusets
sanning (verklighetens) i mörkret och
mörkret har icke makt därmed”! Här påtalade chakrasystem verkar alltså ha med
transformation till och från jordisk materia
att göra, dvs kroppens möjligheter att underlätta för hjärnan att ta sina kvantfysikaliska steg framåt. I stor skala som det tycks,
över Europa!! Systemet gäller förvisso för
hela jorden, även om här är särskilt viktigt,
som bilden uppdagats.
Sanning??... Den högsta entiteten vi har
i himlarna lät sig själv inkarneras för att
med all önskvärd tydlighet demonstrera
fundamentala fysikaliska livslagar. Därmed
ledande utvecklingen in mot för livet också
avgörande behov, kärleksläran. Så småningom väckande också vår kunskap om enhetsmedvetandet, samt vår del av detta.
Möjliggörande tulipanarosen!
Västerlandets djupdykning i krasst materialistisk identitet har ingalunda varit obefogad. Tvärtom, för utan allt välstånd den
skapat, och med det bildningsmöjligheter,
så hade verktygen att förstå knappast funnits. Knappast heller det pådrivande moraliska oket från självberättigat utnyttjande
och skövling av människor och natur. Materialism är inte hela sanningen, men vi
tycks ha fastnat där trots bättre vetande. Nu
stundar nya tider! Ett lyft. Människans inre
växt tycks förbunden med klotets. Vi lever
ju inom dess hank och stör, men också med
de universellt pådrivande impulser som
chakrasystemen tycks avsedda att hantera.
Till detta kommer en av holografi och
kvantfysik mer direkt förståelse för själens
ständiga återbördande till jorden, reinkarnation, för att så småningom åter nå fadershuset. Det tycks som en tidens logiska
sanning, men också utlovat av religionen.
Men som varande andliga gudagnistor har
vi också ansvar att växa vidare när tid är.
Om vi kan ta helhetsidén till oss, så förstår
vi också att vi varken kan eller har rätt att
omintetgöra andras livsförutsättningar på
detta klot! Allt är dynamik! Amen.
© Anita Wingefors
www.artawe.se, waniwin@gmail.com
Välkomna på sommarutställning med start
nu i Påsk; konst, litteratur och glas; övernattningsmöjligheter i småstugor; tel 0565
33035.
AW, Östra Ämtervik i april 2014.
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Boktips och recensioner

Det var ett bra tag sedan vi hade någon bokrecension i Slagrutan.
Tack Carina för bidraget, hoppas fler följer ditt exempel att rekommendera intressant läsning för Slagrutans läsare.

Hej Anna!
I senaste numret av Slagrutan har ni med
en artikel om GMO. – Bra att ni sprider
information om detta!
Det är inte ofta TV/press talar/varnar om
detta. Inte heller våra myndigheter som ska
värna om människor och djurs hälsa och
natur.
Jag vill därför rekommendera en bok som
jag nyligen läst och som verkligen förtyd-

Hotet mot livet - den genetiska manipulationens dolda agenda

F.William Engdahl

ligar var det egentligen handlar om – det
som inte är meningen att vi ska veta.

-

Vad tänker vi egentligen på när vi
hör ordet GMO?

Det är den mest skrämmande bok jag läst
hittills. Informationen är mycket, mycket
värre än jag tidigare trott. Det är alltså ingen trevlig läsning.

-

Och hur går våra tankar när vi har
läst boken? Skillnad?

Hur kan de få tillåtelse (ofta med tvång)
att lura och göra så illa i världen? Hur får vi
stopp på detta?

Med vänliga hälsningar

Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda. Denna noggrant dokumenterade bok fokuserar på hur en liten
sociopolitisk amerikansk elit har försökt
etablera kontrollen över själva grunden för
mänsklig överlevnad – införskaffandet av
vårt dagliga bröd. "Kontrollera livsmedlen,
och du kan kontrollera människorna",
förklarade den förre amerikanske utrikesministern Henry Kissinger i mitten av
1970-talet.

statlig korruption och tvångsåtgärder, där
genetisk manipulation och patentering av
livsformer, både vad gäller växter och djur,
används för att få kontroll över den globala
livsmedelsproduktionen.

Det här är ingen vanlig bok om de ekologiska och hälsomässiga riskerna med genetiskt manipulerade organismer (gmo). Det
är en bok om den dolda historien bakom en
högaktuell och ödesmättad fråga som ingen människa undkommer att ta ställning
till – den genetiska revolutionen.
Engdahl tar med läsaren in i maktens korridorer, in i forskningslaboratoriernas hemliga rum, in bakom de stängda dörrarna i
företagens styrelserum. Författaren avslöjar
en värld av vinstdrivande politiska intriger,

Carina

"Hotet mot livet" är en ögonöppnare, ett
måste för alla de som söker en djupare kunskap och förståelse om kopplingarna mellan den genetiska revolutionen, den gröna
revolutionen och eugeniken – den "vetenskap" som har rashygien på sin agenda –
och för alla de som har åtagit sig att verka
för social rättvisa i världen och för varje
människas rätt att fatta välgrundade beslut
baserade på relevanta fakta.
Denna svenska utgåva innehåller ett helt
nyskrivet kapitel och två artiklar av Engdahl som tar upp de senaste årens utveckling
när det gäller gmo-frågan inom framförallt
EU.
Originaltitel: Seeds of Destruction – The Hidden Agenda of Genetic Manipulation

Har du läst en intressant bok du tycker fler kan finna nöje i att läsa så
skriv gärna några rader om den och skicka till redaktören för Slagrutan.
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Slagrutans eget korsord - äntligen!
Lös korsordet, skicka in till Slagrutans redaktör senast 30 april och vi
lottar vinnaren bland de rätta inkomna svaren. Vinnarens pris är ett
signerat exemplar av boken Alla
goda ting är tre av Robert Moss.
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Detta utspelade sig vid olympiaden i Tokyo
1964 och släggkastningsfinalen var i full
gång.
Förste kastare var sovjeten Ivan. Han
svingade och svingade och släggan landade
3m över det gällande världsrekordet.
Alla journalister samlades runt Ivan och
undrade: "Hur kommer det sig att du som
är från Sovjet är så grym på slägga?" Ivan
svarade: "Min far var släggkastare, min
farfar var släggkastare och jag har fått lära
mig från barnsben att i Sovjet ställer vi upp
på nationen genom att bli en bra idrottsman."
Andre man in i ringen var Bob från USA.
Han svingade och svingade och släggan
landade 4m över det gällande världsrekordet. Alla journalister samlades runt Bob
och undrade: "Hur kommer det sig att du
som är från USA är så grym på slägga?"
Bob svarade: "Min far var släggkastare, min
farfar var släggkastare och jag har fått lära
mig från barnsben att i USA gäller det att
ta chansen innan någon annan tar den och
satsa på sig själv."
Siste man in i ringen var Rune från
Sverige. Han svingade och svingade och
släggan landade 8m över det gällande
världsrekordet. Alla journalister samlades
runt Rune och undrade: "Hur kommer det
sig att du som är från Sverige är så grym
på slägga?" Rune svarade: "Min far var
kommunalarbetare, min farfar var kommunalarbetare och jag har fått lära mig från
barnsben att får du ett verktyg i händerna
så släng det åt helvete!"

Vill du ha Slagrutan digitalt
istället?
Med e-post istället för med
snigelpost?
Det går alldeles utmärkt att
få tidningen som läsbar pdffil för den medlem som så
önskar.
Skicka ett mail till redaktören så ordnar han det.

redaktor@slagruta.org
Trångt uppe hos Sankte Per

Det började bli trångt uppe i himlen, så det
bestämdes att endast de som hade haft en
riktigt dålig dag när de dog skulle släppas
in.
Sankte Per stod som vanligt och tog emot
dem som ville komma in:
- På vilket sätt dog du? frågade han första
mannen för dagen.
- Åh, det var hemskt, svarade mannen. Jag
var säker på att min fru hade en affär så jag
åkte hem för att ta dem på bar gärning. Jag
letade i hela lägenheten, men kunde inte
hitta honom någonstans, så jag gick ut på
balkongen - vi bor på åttonde våningen och där hittade jag honom hängande på
utsidan av balkongräcket. Jag hämtade en
hammare och slog honom över fingrarna,

han ramlade ner men landade i ett stort
buskage, så jag gick in och rullade kylskåpet över räcket så att det landade på honom
och krossade honom. Påfrestningen av att
göra allt det där gav mig en hjärtinfarkt så
jag dog knall och fall.
Sankte Per kunde inte göra annat än att
hålla med om att mannen haft en ganska
rutten dag och eftersom det var ett svartsjukemord han hade begått så bestämde
sig Sankte Per för att släppa in honom.
Strax därpå kom det en till man.
- På vilket sätt dog du? frågade Sankte Per.
- Usch, det var riktigt hemskt, svarade
mannen. Jag gjorde aerobics på balkongen
till min lägenhet på nionde våningen, när
jag plötsligt stukade foten och halkade över
räcket. Jag lyckades få tag i räcket till balkongen våningen under, men då kom det
nån jävla galning och började slå mig över
fingrarna med en hammare. Lyckligtvis
landade jag i ett stort buskage när jag föll,
men då öste killen ett kylskåp över mig så
att jag krossades och dog.
Sankte Per skrattade gott åt historien och
släppte in mannen.
Bara någon minut senare kom det en tredje
man.
- Berätta om dagen du dog, sa Sankte Per i
vanlig ordning.
- Okej, tänk dig följande:
Jag sitter naken och gömmer mig i ett kylskåp...
(Slagrutan tackar Jordstrålningscentrum
för lånet av denna dråpliga historia)

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris
SSF har ett antal av paret Hamiltons böcker, de är mycket uppskattade. Passar alldeles
utmärkt som present både till sig själv eller
någon man håller av. Samma sak gäller
såklart pekarhandboken - oumbärlig för
novisen.

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda
sökredskap

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDETS
SKRIFTSERIE
NR 1
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Stenringen
Jordpuls
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Fädernas Glömda Kunskap Ulla och John Hamilton
Fädernas Gåtfulla Kraft
Ulla och John Hamilton
Våra Fäders Jord
Ulla och John Hamilton
Fädernas Urkraft
Ulla och John Hamilton
En Fornfrisisk Krönika
Ulla och John Hamilton
En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

Pris Medlem
270 kr 220 kr
Slutsåld
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
140 kr 120 kr
30 kr
30 kr

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Egon
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.
Agne 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
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

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

Fullmåne
Tisdag 15 april kl. 09:45
Onsdag 14 maj kl. 21:18
Fredag 13 juni kl. 06:13
Lördag 12 juli kl. 13:26
Söndag 10 augusti kl. 20:10
Tisdag 9 September kl. 03:38
Onsdag 8 Oktober kl. 12:50
Torsdag 6 November kl. 23:22
Lördag 6 December kl. 13:27

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

Nymåne

Månkalender
2014

Tisdag 29 April kl. 08:17
Onsdag 28 Maj kl. 20:43
Fredag 27 Juni kl. 10:10
Söndag 27 Juli kl. 00:42
Måndag 25 Augusti kl. 16:13
Onsdag 24 September kl. 08:13
Torsdag 23 Oktober kl. 23:56
Lördag 22 November kl. 13:32
Måndag 22 December kl. 02:36
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Anders mosaik - vad säger Anders själv?

Jag håller handen över bilden och känner
en sval energi, som en skålformad uppochnedvänd version av Anders skål, cirka 15
cm upp från bilden.

Jag kunde inte låta bli att pröva lite runt
Anders Davidssona mosaikfat på sista sidan.
Jag har låtit 3 personer blunda och lägga
händerna på bilden och meddela vad de
sett.

Den
första
personen
såg
skog,
mossa,grönska och stenar.
Jag tog ut auran på personen med pekare
den var ca 0,75 meter runt om.
Person nr 2 ser Blått och en hare......(den är
ju på framsidan)
personens aura ca 1 meter runt om sig.
Person nr 3 Ser änglar, hör mantran ser
hjärta samt hör att" Gud är god."
Auran fram ca 2 meter baksida 1 meter.
Kände att jag ville delge detta.
Allt gott/Ann Malmerfelt

några

Jag ser en bild av en smal grusväg, ingen
bebyggelse men ängar på båda sidor. Jag
frågar vad den bilden vill säga och får ett
svar att det är en snäv bild av vad som är
möjligt att se, eller förstå. Det finns mer
att lära eller att se än vad antingen jag
själv och/eller Anders kan för att vi är för
“trångsynta”.

Må-bra-auran som den kallas, är på mig
cirka 85 cm från den fysiska kroppen. När
jag stoppar in handen i energien från Anders fat så dras den ihop och är endast 10
cm från den fysiska kroppen. Inte särskilt
positivt för mig alltså.

En ny bild framträder och det är en människa som åker skidor på den här grusvägen.
Det går ju trögt att åka med träskidor på
grus förstås och svaret på mina frågor säger
att det handlar om att inte komma framåt i
livet, det gnetas och gnisslar. Frustration är
känslan här.

Tack till Ann med vänner för feedback av
det ni fick till er från bilden av Anders skål.
I förra numret föreslog Red
frågeställningar, här är ett par svar:

Kände jag om det fanns någon intention
med byggandet? Av Anders text kan man
kanske förstå att det inte gjorde det men
jag fick ett svar som att det ändå fanns en
vilja att skapa, en glädje i att vara kreativ.

Vad säger Anders?
Ovanstående text är från föregående Slagrutan nr 72. Här följer Anders egen kommentar på ovanstående:

Det tredje som kommer till mig när jag
håller handen i energien från bilden är
att det kommer män som som stoppar
skidåkaren och hånar den som tillverkat
fatet; vad är det här för trams-inget för en
man att hålla på med” och krossar därefter
fatet.
Jag frågar vem det är som krossar fatet och
får svaret “allmänheten”.

Tack för era kommentarer o publiceringen
i tidningen.

Intressanta kommentarer!
Där jag gjorde fatet i ett hus ute på landet
i Skåne går en smal grusväg fram till det
huset jag var i då, med åkrar på sidor om
vägen. Visst känns det som att jag arbetar i
motvind många gånger kanske därav att du
såg skidåkaren på grus, då är det definitiv
som att jobba i motvind.
Att få den stora massan (allmänheten) att
ta till sig detta med ljus o kärlek går trögt
alla är stöpta i samma form att jobba, ha
skulder o inte känna efter, de flesta går med
stark egoism dagarna igenom. Så visst är
det allmänheten som krossar fatet.
Jag har använt bilder av fatet som julkort.
Intressant är att om jag lägger ett kort
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Studerar man mönstret i mitten så finns där två motgående virvlar, de vita och de röd-gröna. Det kan
liknas vid en torus. Där finns också en variant med
trianglar runt som jag jobbade med ett tag.

i mitten av en energipelare (pelare med
spröt) så kommer den att flytta på sig. Hur
det är med curry o Hartmankryss vet jag
inte.

Jag hade fatet med mig till höstmötet i
Säter men det var ingen av de andra deltagarna som kunde ta till sig något av fatets
budskap (ingen som sa något till mig).

Jörgen Larsson och jag fick fram ett budskap:
Fatet ropar åt oss att vi inte ser den goda
kraften i solens skinande strålar mot oss!

Jag har själv använt fatet i mitt arbete här
ända sen det blev färdigt. Det har varit som
en central punkt för mig hela hösten. Fatets
aura har varierat mellan 10 cm och 480 mil
i radie.

Fatet har nog mycket mer att ge än det lilla
vi vet just nu. Det är nog samma sak med
hur framtiden ter sig, ingen vet riktigt.

Med ljus o kärlek

Anders Davidsson

