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Din redaktör funderar.
Slagrutan nr 83 klar. Skönt.
Det tar några dagar.

Min vision; lite allt mellan vattenletning och astralresor.
Har jag lyckats?
Jag vet inte hur många nybörjare
vi har som läsare men heller inte
hur många astralresenärer.
Vad skall vara med nästa nummer
i december?
Hör av Dig!

r

be
m
e
ov

5n
2
p
op inte!
t
s
s
anu vänta
m
ta men
s
ä
N

Redaktör Agne Olausson

Medlemsavgiften: 300:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år
Medlemsavgift efter 1/7 160 kr
Prenumeration: 300:-/4 nr.
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Pyramidruta
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Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta
och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas och om
namnet får publiceras.

Slagrutan tackar innerligt fotografer
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för bidrag till detta nummer.

Många var för mig lättmanipulerade ex "Kejsarens nya kläder-syndromet" såg sånt som inte finns.
Grävde ner sig med demoner och
falska profeter. Då ger man kraft/
energi till dom och egot kan lätt ta
överhand, som Harry Potter säger
“Hans namn ska inte nämnas !”
Med blicken framåt styr jag SSFskutan mot nya mål
Först tänker jag
Vem är jag?
Var kommer jag ifrån?
Vart är jag på väg?

Sfinxens gåta
Kanske den viktigaste av alla livsfrågor
Löstes fel av många spec män, som
sökte svaret i den yttre världen.

Nej, handla i tanke och handling
efter principen
GÖRA GOTT
I DAG SKAPAR DU DIN
MORGONDAG
Gå på höstkurserna
Byt erfarenhet o kunskap
Ordförande med mål att bli avatar.

Redaktörens kommentar:
Wikipedia säger

när svaret fanns framför mina ögon,
på mitt kylskåp eller i Botaniska
trädgården i Lund.

Allt jag gått igenom både roligt och
tungt har ju givit mig erfarenhet för
att klara nya prövningar.
Om man inte löser sin livsläxa kommer den tillbaka igen och igen.
Jag är ide'- människa från Arcturien
med gåvan att känna! Löste lätt
andras läxor men det blev problem.
Då de stod ensamma visste dom
inte hur dom skulle använda sina
verktyg de fått och jag kände att jag
matade svin med pärlor.
Åldrandet, erfarenhet ger visdom
och jag har lärt mig nu att försöka
stå bredvid och dela ut verktyg men
inte göra jobbet åt andra.
Såå svårt bara att hålla tyst, men det
är min läxa.
När svaret hela tiden finns inom
mig själv!
Att jag har tillgång till krafterna,
ja vi alla faktiskt.
Men... Det krävs övning övning
övning.
Övning ger färdigheter som mod
styrka intelligens via inre visdom
och kunskap.

Avatar (sanskrit: avatāra =

“nedstigande”) är ett begrepp i
indisk mytologi för ett gudaväsens inkarnation i människo- eller
djurgestalt för att motverka det
onda i världen. Konceptet används framför allt om Vishnus tio
olika förkroppsliganden som samtidigt representerar tio tidsåldrar.
Dessa avatarer är fisk, sköldpadda,
vildgalt, lejonmänniska, dvärg,
Parashurâma, Rama, Krishna, ibland Buddha, samt som Kalki för
att inleda den nya tidsåldern.
Inom hinduistisk eskatologi (trosföreställningar om den enskildes
eller världens/universums slutgiltiga öde) framträder Vishnus
avatarer i tider av förfall, när
fördomar, inbillningar och ritualer
skymmer religionens sanna ljus.
Folket förtrycks av kungar, präster
och adel och blodiga krig avlöser
varandra. Avatarerna representerar ljusets återkomst efter en
lång mörk natt och civilisationen
börjar åter blomstra genom pånyttfödd religion i ett enat Indien.
Bhagavad-Gita, som är ett uråldrigt indiskt religiöst diktverk,
säger följande:
”Närhelst världens dygd och rättvisa dalar, när last och orättfärdighet tar säte på tronen, då kommer jag, Herren, och återbesöker
världen i synlig form, blandar mig
som människa bland människor.
Genom mitt inflytande och min
lära raserar jag det onda och orättvisa och återuppbygger det goda
och rättvisa.” „
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Konvent 2017
Det är väl gott om tid, ännu?
Nej det är det inte, Normalt börjar konventsarbetet 1 1/2 år innan konventet men
så har inte skett nu.
Var skall vi vara nästa år?
Söder om Stockholms latitud? Ja. Vi var norr om i år.
Samlingslokal som rymmer 100 personer. Billig övernattning.
Hyfsad mat.
Och vad skall vi ha för program?
Det är Du som skall tala om det. Konventet är för oss alla medlemmar.
Meddela Dina tips och önskemål till
Svenska Slagruteförbundet/Elmerfeldt, Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn eller
mejl till medlemsregister@slagruta.org
Vad finns i Din bygd?
LEY
Till höger finner Du LEY-linjekartan över Gotland samt lite
grand ur LEY-linjeförteckningen

Andra möten.

Höstens nu kända möten finner
Du på sidan 20.
Brastad och Malmö.
Troligen minst två träffar till i
veckan 160912 -- 16.
Info kommer på
www.slagruta.org/aktiviteter
efter hand, så den bör Du kolla
ofta.
Är Du inte datoriserad så skriv
SSF,
Hästekasvägen 9.
451 96 Uddevalla.

GÖR SJÄLV

Där Du bor.
Några intresserade är allt som
behövs. Behöver Du hjälp så hör av
Dig. Materiel kan Du få eller låna.
Tips och kontakter kan Du få hjälp
med
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Konvent 2018??
Jamen det är väl aldeles för tidiigt
att fundera på nu?
Nej inte alls!
Träffar Du på ett trevligt ställe?
Tipsa.
Tänker Du något som kan vara
intressant att höra på?
Tipsa.
Träffar Du på någon spännande
aktivitet?
Tipsa.

Kartan är en del av det förnämliga arbete Karl-Erik Johansson i
Söderköping ägnat en del av sitt
liv åt.
Huvdsakligen har Karl-Erik
kartpendlat LEY-linjerna men
sedan kontrollerat mycket av dem
i terrängen. Det innebär att de
inte alltid är raka. Dock stämmer
alla skärningspunkterna.
Karl-Eriks stora kartor har senare
digitaliserat av Sven-Åke Gunnarsson och de finns nu i SSF:s
datorer. Hur de skall hantereas
sedan har jag inte klart för mig.
Kanske skall det gå att beställa
utsnitt. Det torde bli dataspecialssterna bekymmer.
Karl-Erik har sammanställt en
förteckning över LEY-linjer i
Sverige. Det är ett vanligt läsdokument så det är lättare att sända.
Det fins i min dator.
Redaktören

mar mot Östergarnsholme. Den
7.1.2000 strömmar energin från
Östergarns holme.
2. Östergarns holme – Hoburgen
(I-1).
Linjen sträcker sig 76 kilometer
riktning 221 grader sett från Östergarns holme. Energin strömmar i
båda riktningarna. Den 7.1.2000
strömmar energin oförändrat i båda
riktningarna.
3. Östergarns holme - Hall (I–4).
Linjen sträcker sig 51 kilometer
i riktning 341 grader sett från
Östergarns holme. Hall. Energin
strömmar i båda riktningarna. Den
7.1.2000 strömmar energin från
Östergarns holme.
I-3. Leycentret vid Tofta.
1. Tofta - Hall (I–4).
Linjen sträcker sig 52 kilometer i
40 grader sett från Tofta. Energin
strömmar i båda riktningarna. Den
7.1.2000 strömmar energin från
Tofta.

I-1. Leycentret på Hoburgen.
1. Hoburgen - Tofta (I–3).
Linjen sträcker sig i 67 kilometer
i riktning 1 grader sett från Hoburgen. Energin strömmar från
Hoburgen. Den 7.1.2000 strömmar
energin i båda riktningarna.
2. Hoburgen - Hall (I–4).
Linjen sträcker sig 111 kilometer i
riktning 18 grader sett från Hoburgen. Energin strömmar från
Hoburgen. Den 7.1.2000 strömmar
energin i båda riktningarna.
3. Hoburgen - Östergarns holme
(I–2).
Linjen sträcker sig 76 kilometer
riktning 41 grader sett från Hoburgen. Energin strömmar i båda
riktningarna. Den 7.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda
riktningarna.
4. Hoburgen - Kihelkomma, Ösel.
Linjen sträcker sig c:a 270 kilo-

meter i riktning 58 grader sett från
Hoburgen. Energin strömmar mot
Hoburgen. Den 7.1.2000 strömmar
energin oförändrat mot Hoburgen.
5. Hoburgen - Träby (H-6).
Linjen sträcker sig 155 kilometer i
riktning 235 grader sett från Hoburgen. Energin strömmar i båda
riktnigarna. Den 7.1.2000 strömmar energin mot Hoburgen.
6. Hoburgen – Trollskogen (H-9).
Linjen sträcker sig 59 kilometer i
riktning 305 grader sett från Hoburgen. Energin strömmar i båda
riktningarna. Den 7.1.2000 strömmar energin från Hoburgen.
I-2. Leycentret på Östergarns
holme.
1. Östergarns holme - Norsta
Auren (I-5).
Linjen sträcker sig 63 kilometer i riktning 20 grader sett från
Östergarns holme. Energin ström-

2. Tofta – Hoburgen (I-1).
================
3. Tofta - Ramunderberget (E–1).
==============
4. Tofta – Salen, Kinnekulle.
===========
Denna linje är beskriven i John och
Ulla Hamiltons bok ”Jordpuls”
I-4. Leycentret vid Hall.
1. Hall – Gotska Sandön (I-6).
==========
2. Hall - Norsta – Auren (I-5)
==============
3. Hall – Östergarns holme (I-2).
===========
4. Hall – Hoburgen (I-1).
===========
5. Hall – Tofta (I-3).
===========
6. Hall - Ramunderberget (E–1).
============
7. Hall - Klacksnäsudd (A–2).
=====
I-5. Leycentret Norsta Auren.
Norra udden av Fårö
===========och så vidare.
Det finns mycket mer men det har
jag utelämnat här.
======== markerar borttagen text.
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Nedanstående är kapitel nr 4 ur

Ulla och John Hamiltons bok Jordpuls.

Denna bok är en fortsättningsserie i Slagrutan.

Migränanfallet
Med ett ryck kommer medvetandet tillbaka. Den
otäcka mardrömmens figurer försvinner. Vissheten
om, att det hela bara varit en skrämmande vision,
växer till. Skönt, tänker jag, det hela är över. Jag är
vaken. Drömmen är bara ett otrevligt minne.
Men nu kommer istället en ny känsla. Då jag vrider på
huvudet för att se på det grönlysande digitaluret och
kolla vad klockan är, känner jag den med avskyvärd
tydlighet. Huvudet bultar som om allt innanför skallbenet ville tränga sig ut. En dov, äcklig känsla sprider
sig i mitt medvetande. Gör mig helt klarvaken. “Migge” på gång! Fy katten! Och jag, som ska ha gäster och
vara pigg imorgon! Hur skall detta sluta? Vad ska jag
göra? Hur lång tid har jag på mig för att försöka bli
kvitt eländet?
En plågsam vridning av ögonen mot klockan visar, att
det är tidig gryning — bara halv fyra ungefär. Kanske
det skulle gå bort, om jag laddar in ordentligt med
pulver? Men vilka? Ska jag börja med den svagare och
oskyldigare kombinationen? Eller ska jag ta till med
“storsläggan” genast? Bäst börja så smått. De starka
pulvren är jag varnad för. På sista tiden har jag ätit
många sådana, eftersom migränanfallen duggat tätt.
I mörkret börjar jag försiktigt treva efter pillerburkarna på nattygsbordet och vattenglaset, som alltid
står där, tillreds för alla eventualiteter. John snusar och
sover i sängen invid. Det skulle verkligen vara synd att
väcka honom. När jag lyfter huvudet för att nå bättre,
känns ett hugg av smärta i högra sidan av pannan. Det
här är en präktig skallvärk, tydligen en av de svårare.
Bitter erfarenhet har lärt mig det genom åren.
I mörkret får jag till slut tag i de två kombinationspiller, jag brukar svälja i första hand. Med darrande
fingrar griper jag vattenglaset. Usch, så gräsliga piller
är att bita sönder och svälja! Varför ska apoteken göra
mediciner så svårsvalda? I min torra hals fastnar de ordentligt, trots att jag försökt tugga sönder dem så gott
jag kunnat. Ett par stora klunkar vatten ska väl hjälpa.
Men nu kommer kväljningarna istället. Ett häftigt
illamående drabbar mig. Med ett stönande sjunker
jag tillbaka mot kudden och tänker: “Det här går bara
inte! Hu så hemskt! Nu är det klippt för de närmaste
8 eller 10 timmarna framöver!”
Nu är jag alldeles klarvaken. Huvudet bultar värre
än någonsin. Ju mer jag försöker tänka igenom, hur
jag ska klara av eländet, desto värre blir plågorna. Jag
säger till mig själv: “Lugn bara, det blir strax bättre!
Ligg bara still och rör dig inte! Så John får sova och
inte blir väckt!”
Men plågan och värken i huvudet förvärras. Kväljningarna blir allt häftigare. Samtidigt kommer en förlamande känsla i armar och ben. Det liksom pirrar
och surrar i dem av en sorts kramp, som gör mig helt
viljelös. Känslan av hjälplöshet och plåga tillsammans
med illamåendet blir allt starkare. Till slut är jag tvungen att lätta på min förtvivlan genom att stöna högt.
Då vaknar John. Van som han är vid dessa nattliga
ljud från min säng, vet han genast vad det är frågan
om. “Migge” säger jag med kvalfylld röst, “värsta
sorten! Vill du vara snäll och ta fram kräkhinken,
lilla pallen och en kudde. Så jag kan klara mig själv.”
Sömndrucken kliver John upp och hämtar vad jag bett
om. Det är inte första gången. Han kan göra det som i
sömnen efter lång erfarenhet.
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Den blå plasthinken tas fram. Fylls i botten med vatten. Ställs vid min säng intill huvudkudden. Den lilla
skinnpallen från vardagsrummet placeras i jämnhöjd
med hinken, så att jag kan luta mig fram över den
och stödja huvudet mot pallen. Där har John lagt en
liten kudde för min bekvämlighet.
“Stackare dej!” säger han och kryper ner i sängen
igen. Drar täcket över näsan och sover snart.
Det känns lugnare för mig nu, när jag fått alla grejorna på plats. Allt det, som behövs för en sådan här
pärs. Hinken att kräkas i. Pallen att ligga mot, då jag
förlorar medvetandet totalt mellan krampanfallen.
Förr, då jag svimmade, ramlade jag med huvudet
rätt ner i hinken. Det finns trevligare saker än att få
hela håret fullt av kräk. Dessutom är ställningen med
kroppen halvt ute över sängen och magen tryckt mot
sängkanten en bra metod att häva krampen i magen.
På något sätt gör det inte så ont. Magen lugnar sig
mellan anfallen.
Nu är det bara att vänta och se vad pulvren har för
verkan. Om de överhuvudtaget hjälper?
En viss dåsighet blir snart märkbar. Jag försöker
slappa så gott jag kan. Intalar mig, att det hela snart
är över. Tydligen har jag en viss framgång. Jag måste
ha dåsat till en liten stund. Med ens vaknar jag vid
en våldsam kväljning. Upp fort och ut över kanten!
Sedan försvinner allt ur mitt medvetande. Efter några
sekunder vaknar jag upp med en förvånad känsla av:
“Var är jag, och vad gör jag här?” Kväljningarna har
släppt en smula — varför känner jag på lukten från
innehållet i hinken nedanför. Usch så äckligt! Just nu
mår jag litet bättre. Krampen har delvis släppt. Jag
beslutar mig för att försöka gå ut och tömma den
otäcka hinken med sitt stinkande innehåll.
Jo, benen bär faktiskt! Med ett snabbt ryck fattar
jag tag i hinken. Lyckas tömma innehållet i WCstolen och spola ner det. Suckande av lättnad smyger
jag tillbaka till sängen och lägger mig. Då huvudet
sjunker ner på kudden känns värken värre än någonsin. Det spränger och bultar så intensivt innanför
skallbenet, att jag tror att huvudet ska sprängas. Det
känns som om en svår hjärnhinneinflammation vore
på gång. Jag ligger alldeles stilla. Försöker slappa så
gott det går för att inte väcka John igen.
Efter en stund dåsar jag till och somnar. Skönt, tänker jag då jag domnar bort.
Ett ryck igen! Vaken. Illamående. Kväljningar. Kramp
i ben och armar. Fullkomligt outhärdligt. En blick
på klockan. Nu är det snart 6. Då ska John gå upp.
Kväljningarna tilltar. Ut på kudden igen. Det finns
väl inte så mycket kvar i magen att få upp nu. John
vaknar och ger mig ett medlidsamt öga: “Hur går
det för dig?” “Uselt” är mitt viskande svar, medan jag
försöker övervinna de allra värsta kväljningsanfallen .
Huvudet känns som om det skulle sprängas mitt itu.
Nu kan jag inte låta bli att skrika ut min vånda. Rullar mig från den ena sidan till den andra. Armar och
ben känns förlamade. Isande kalla. Det är som om
kroppens funktioner halvt avstannat. Darrningar av
kyla går genom mig. Jag huttrar och känner svindel.
“Det är nog bäst du tar en kramp-pilla i alla fall”
säger John och letar fram en stjärt-pilla ur medicinförrådet. “Ta nu, annars kan du inte komma ur
sängen idag!”
Med darrande fingrar tar jag suppositoren. Försöker
så gott det nu går att få in den i stjärten. Att svälja

någonting nu, det vore en omöjlighet. Efter litet plock
får jag faktiskt in den. Med en suck lägger jag mig
bakåt och försöker slappna av.
Återigen kommer kväljningarna. Jag får lägga mig över
sängkanten. Försöker få ut några droppar ur magen.
Medan John tar på kläderna, tvättar sig, hör dagsnyheterna och rakar sig, är det naturligtvis omöjligt att
somna. Men så fort han lämnar sovrummet, kan jag
göra ett nytt försök.
“Stäng av telefonen och lås ytter-dörren”, är det sista
jag får fram innan han försvinner ut till sitt arbete med
djuren på morgonen. Efter en stund verkar medicinen.
Jag kan domna in i en välsignad dvala. Huvudvärken
känns inte så förlamande.
Kanske har jag sovit en timme eller mera. Jag vet inte
så noga. Återigen kommer de starka kväljningarna och
jag får hänga mig ut över sängkanten. Ett ännu intensivare anfall kommer över mig. Hela kroppen skakar.
Armar och ben pirrar så konstigt. Yrseln får mig att
blunda, för att inte hela världen skall snurra runt. Så
kommer den underbara svimningen. Allt försvinner.
Efter ett par sekunder vaknar jag upp med en känsla av
bättring.
Det är rena gallan, som kommer ur magen. Tydligen är
magsäcken tömd nu. Det är ett gott tecken. Det finns
inte mera i magen att stöta upp. Kroppen har slagit
bakut. Fått bort allt det, som irriterade.
Efter en stund somnar jag. Domnar bort från alltsammans. Tänker: nu är det nog över för den här gången.
Säkert sover jag ett par timmar. Vaknar och kikar på
klockan. Det har faktiskt hunnit bli eftermiddag. Då
och då har jag märkt någon, som kikat in genom dörren. Men jag har inte vaknat helt, utan fortsatt sova.
Denna gång hör jag tydligt, att dörren öppnas. Johns
oroliga ansikte syns i dörröppningen. “Hur går det?”
frågar han. “Jo, litet bättre” säger jag. “Kan du ta hit en
redig whisky åt mig, så kanske jag kan komma på fötter
tills gästerna kommer”.
Det tar inte många minuter förrän ett glas står på nattygsbordet, fyllt med den doftande, gulaktiga drycken.
Lukten äcklar mig, men jag tänker: “Ner ska du!” Med
en viljeansträngning fattar jag glaset och tar en klunk.
John betraktar mig avvaktande. “Det kan bara komma
upp igen” säger jag. “Dyrbara droppar” mumlar maken.
Det blir en stunds kamp mellan whiskyn och magen.
Men det känns, som om den skotska drycken skulle
segra.
När ingenting hänt på ett par minuter, vågar jag mig på
en klunk igen. Denna gång är den inte fullt så motbjudande. Det känns faktiskt litet bättre. Tänk om jag
kunde komma ur sängen och röra mig ordentligt!
Med en ansträngning sätter jag mig upp. Det känns
inget vidare. Tar en klunk till ur glaset. Jo faktiskt, nu
skulle det nog gå att försöka ta några steg på golvet.
Först med stor tveksamhet. Bäst hålla sig i närheten av
hinken om kväljningarna skulle komma igen. Jag går
runt, runt i sovrummet. Stöder den värkande pannan
mot de kalla plattorna i kakelugnen. Det känns svalkande och lindrar värken något. Fram och tillbaka i
rummet vandrar jag nu allt snabbare. Nästan som ett
lejon i bur. Ömsom stöder jag pannan mot kakelugnen.
Ömsom mot den kyliga fönsterrutan.
Då och då vågar jag mig på en liten klunk ur glaset.
Det är nästan tömt nu. Hela innehållet har slunkit ner.
Ändå känner jag inte någon som helst berusning av att
jag druckit en så stark dryck. Bara en tilltagande aning
om bättring.
Nu vågar jag mig ut i de andra rummen i huset. Stegen
blir snabbare. En verklig långpromenad genom alla
rummen. Med raska steg runt, runt går promenaden.
John betraktar mig med allt hoppfullare min. “Nu bör-

jar du bli litet rosigare” säger han. “Kanske vi kan ha
gäster? Jag har inte ringt återbud än”.
Tanken på gästerna gör mig för ett ögonblick sämre.
Usch, hur ska jag orka efter den här pärsen?
En blick i spegeln säger mig, att den starka blekheten givit vika för ett allt soligare ansikte. Jag orkar le
mot mig själv. Tänker: “Sjutton också, om det inte
skulle gå! Så mycket jobb, som redan är gjort för det
här kalaset!” Livslusten kommer krypande.
Promenaden fortsätter ännu några varv i huset. Det
känns allt bättre. Kanske magen t.o.m. skulle kunna
ta emot något ätbart? Salta chips brukar gå bra i
början. Jag prövar försiktigt med några stycken. Det
lyckas och aptiten växer. Snart har jag fått i mig ett
helt skrovmål av de salta potatisbitarna.
På något oförklarligt sätt tycks magen rätta till sig.
Plötsligt känner jag mig alldeles bra igen. Huvudvärken ligger och molar en aning i bakhuvudet.
Men det går att kurera med ett pulver av den oskyldiga sorten.
“All right” säger jag, “nu är det över! Ut i köket och
full fart med middagen!” Visst känner jag mig trött
och medtagen, men det går att jobba med förberedelserna.
När gästerna anländer, står värdinnan redo att hälsa
välkommen med ett glatt leende i det rosiga ansiktet. Ingen får märka, att det varit en svår kamp
timmarna innan, för att kunna åstadkomma denna
glada uppsyn. Bara en och annan gammal vän, som
känner mig väl, ser forskande på mig och viskar
diskret: “Har du varit dålig idag? Det syns på dina
ögon att du haft migrän”.
Kvällen blir lyckad. Maten smakar bra. Gästerna är
i god form. Det blir sent innan jag kommer ner i
sängen igen.
Nu först känner jag, hur trött jag egentligen är. Det
värker i benen på ett särskilt sätt. Ungefär som den
växtvärk man hade som barn. Till sist somnar jag
och sover länge och gott. Trots det är jag ofantligt
trött och liksom mörbultad i hela kroppen dagen
därpå. Jag brukar skämtsamt säga, att det känns som
att ha gått genom en stenmangel.
På förmiddagen kommer tidningarna. En hastig
blick på första sidan. Där står det jag letar efter: Igår
eftermiddag ägde en svår jordbävning rum i östra
Jugoslavien med 7,5 på Richter-skalan. Många döda
och skadade. Byar i ruiner och hundratals hemlösa.
Jaha, där har vi förklaringen! Alltid samma sak. Så
fort en jordbävning hemsöker vår planet, så ligger
Ulla i svår migrän. John brukar skämtsamt säga, att
det enda rätta för mig vore att ta plats på seismologiska institutionen i Uppsala, där skalven registreras. Där skulle jag kunna vara till stor nytta som
spåkvinna, eftersom jag i förväg vet vad som kommer att hända!

Vad har Ullas migrän i Slagrutan att
göra? Det har väl inget med våra intuitiva sökmetoder att göra?
Vänta tills nästa nummer av Slagrutan.
Där kommer kapitlet med koppartråden. Där får Du svaret.
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Detta är klangstenen i Assletorp i
närheten av varuhuset på Orust.
Det ställer några frågor. Varför
klangar det på en del stenar? Är
det geologiskt? Hur har det bildats?
Har det tillverkats? Av vem? När?
Det skall jag presentera i nästa
nummer av Slagreutan

Skylten gäller inte personen utan
stenen. Personen, redaktören, är
bara med för att åskådliggöra stenens storlek.
Knacka med en sten på sidan av
stenen = klong. Knacka med en
sten på på viss plats på ovansidan
stenen = klaaaang.

Nedanstående månförmörkelsenotis har varit med
tidigare. Jag lade in den tillfälligt
på denna sida under arbetet med
tidningen. Nu kan jag inte ta bort
den så det är väl meningen att den
skall ligga där. Jag kan inte flytta
den heller. ???
Månförmörkelse är precis som
solförmörkelse ett sällsynt
fenomen, och det kommer ta
ett tag efter månförmörkelsen
28 september innan vi kan se en
delvis eller total månförmörkelse
igen.
7 augusti 2017 – delvis månfI så
fallörmörkelse
31 januari 2018 – total månförmörkelse
27 juli 2018 – total månförmörkelse
21 januari 2019 – total månförmörkelse

Jag har träffat på en klangsten
på Gotland men minns inte var.
Enligt Riksantikvarieämbete är
fem klangstenar kända. Dem skall
jag presentera i nästa nummer av
Slagrutan.
Då kan vi ju göra listan komplett.
Vilka klangstenar känner Du till?
Var ligger dom? Är dom
utmärkta?Finns dom med “turistmålen” i kommunen?

http://slagrutan.org/

Facebook grupp >> https://www.
facebook.com/slagrutansyd/?fref=ts
Vi kommer att ha vårt första möte
tisdagen den 11 oktober
kl. 18.00 i Röddingevägen 256
275 70 Lövestad.
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
275 70 Lövestad
0703 24 96 03
stefan@avalonskolan.se

Agne Olausson

Intresserad av kyrkor?

Vi är glada att kunna tillkännage att den digitala versionen av Sveriges
kyrkor nu är kompletterad med volymerna tryckta 1969 och senare,
volym 126-226 och 233.
Digitaliseringsprojektet är avslutat och volymerna som ingått i projektet är alla publicerade i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv samla.raa.
se. Det går att söka i texterna både via Samla och Google. Volymerna
227-232 som behandlar Uppsala domkyrka och är utgivna av Upplandsmuseet har inte ingått i projektet, men vi hoppas att i framtiden
kunna publicera dem i Samla. Vi har tagit kontakt med Upplandsmuseet om en eventuell digital publicering av volymerna 227-232.
Riksantikvarieämbetet arbetar för att göra vetenskapliga publikationer
tillgängliga digitalt och i linje med intentionerna publicerar Riksantikvarieämbetet nu resterande volymer av projektets volymer på nätet.
Enligt undantagsregel i 23 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) får offentliggjorda
fotografier i anslutning till texten i en vetenskaplig framställ-ning
återges och spridas digitalt.
Vi hoppas att digitala Sveriges kyrkor kommer till nytta för alla som
är intresserade av kyrkor, arkitektur och konst.
Gun Larsson, projektledare för Digitalisering av Sveriges kyrkor

ÄR DU FULLÄRD? Vi andra kan fundera på: Skall vi ha några
kurser/utbildningar förutom på konventet? Nybörjare. Vatten.
Healing. PSI. Fördjupning. Fornminnen. Nya energierna. Hjälpmedel. AGS. Vi provade tidigare med helgkurser till lågt pris.
Intresset var inte så stort så de flesta fick ställas in. Resorna
kostar ju en hel del. Kanske vi kan göra kurser lokalt. Det är
bättre att en lärare reser än många deltagare. Anmäl Ditt utbildnings/informationsintresse till sekreteraren. Blir det 7-8 st
i en region så gör vi träffen där.
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Välkomna Skåningar.

STADGAR för Svenska Slagruteförbundet
Antagna vid ordinarie föreningsstämmor 20130511 samt 20140531

§ 1 Ändamål
Svenska Slagruteförbundet (SSF) är en 1982 bildad
ideell förening som har till ändamål
att väcka intresse för utforskning av samspelet mellan
människor och den omgivande subtila energin.
att väcka intresse för utforskning av dess biologiska
och psykologiska effekter.
att utveckla, testa och sprida olika sökmetodere xempelvis med hjälp av verktyg som slagrutor, pekare och
pendlar m.m. och exempelvis utan verktyg genom
hand- eller fingertester, m.m. för att påvisa olika
subtila fenomen och därigenom öka människans
intuitiva inkänningsförmåga.
att på olika sätt förbättra omgivningens miljö och
individers välbefinnande.
§ 2 Verksamhet
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet,
skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat
genom
att sammanföra personer med intresse för subtila
energier, fenomen av olika slag och underlätta utbyte
av erfarenheter och kunskaper
att bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar och på annat sätt,
att genom medlemstidskriften och hemsidan informera om verksamheten i förbundet,
att söka samarbete med andra svenska och utländska
sammanslutningar med liknande ändamål.
§ 3 Medlemskap
Envar fysisk person kan bli medlem genom att
ansluta sig till förbundets stadgar och betala den för
inträdesåret fastställda medlemsavgiften.
Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt
arbete med olika energier och kan inte åberopa sitt
medlemskap som garanti för kunnighet.
Medlem kan efter beslut av föreningsstämman utses
till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från
medlemsavgift.
§ 4 Medlemsavgift
Ordinarie föreningsstämma fastställer medlemsavgift
för nästkommande verksamhetsår att betalas före
15 februari det året. Lägre avgift skall fastställas för
medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften.
Nytillkomna medlemmar från 1 juli betalar halvårsavgift.
§ 5 Organisation
Föreningsstämma och extra föreningsstämma är
förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer mötenas beslut och handhar inom ramen för
dessa stadgar förbundets angelägenheter med full
bestämmanderätt i övrigt.
Mandattiden för förbundets valda funktionärer löper
från föreningsstämma då valet skett till och med
den föreningsstämma som äger rum ett år eller, i
förekommande fall, två år därefter. Vid vakans kan
föreningsstämma eller extra föreningsstämma förrätta
fyllnadsval. Omval kan ske till samtliga befattningar.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Säte och firmatecknare
Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens
ordförande är folkbokförd. Förbundets
firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans
eller var och en för sig.
§ 8 Styrelse
Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i förbundet, väljs av ordinarie
föreningsstämma.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör,
vilka väljs direkt till sina poster, samt
minst två övriga ledamöter jämte minst en suppleant.
Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år med val av
halva antalet vid en föreningsstämma och halva antalet
vid nästkommande föreningsstämma.
Suppleanten väljs för en tid av ett år.
Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för
sina ledamöter.
§ 9 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
på begäran av minst fyra
styrelseledamöter. Konstituerande styrelsemöte skall
hållas inom två veckor efter
föreningsstämman. Därutöver skall styrelsen varje
verksamhetsår hålla minst två protokollförda
sammanräden, till vilka styrelseledamöterna skall kallas.
Suppleant skall förhandsinformeras
om varje styrelsemöte och kallas vid förfall för ordinarie
ledamot. Suppleant kan även kallas
utan ordinarie ledamots förfall om styrelsen så beslutar.
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats
och om minst fyra ledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för
vilken mer än hälften av de
närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal den
mening som ordförande biträder.
Suppleant som är närvarande utan att inträda i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och
förslagsrätt men deltar inte i besluten.
§ 10 Förvaltning och årsredovisning
Styrelsen förvaltar och ansvarar för förbundets medel
och övriga tillgångar.
Styrelsen skall till varje föreningsstämma avge årsredovisning omfattande
verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
för de närmast föregående
räkenskapsåret med förslag till disposition av uppkommet över- eller underskott.
Årsredovisning jämte förbundets räkenskaper, inventarieförteckning, protokoll och övriga
handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast den
första februari året efter
verksamhetsåret.
§ 11 Revisorer
För att granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt förbundets räkenskaper m.m.
väljer föreningsstämman två revisorer och en revisorssuppleant för en period av två år.
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Val av en revisor och en revisorssuppleant sker vid en
föreningsstämma och en revisor vid
nästkommande föreningsstämma.
Revisionsberättelse för det räkenskapsår granskningen
omfattar skall överlämnas till styrelsen
senast den första mars året efter verksamhetsåret. I den
mån revisorerna inte förordar
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för förvaltningen
under räkenskapsåret i fråga skall
valberedningen utan dröjsmål underrättas härom.
Revisorerna äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del av och granska förbundets
räkenskaper under löpande verksamhetsår.
§ 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar,
varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs för tiden till nästkommande
föreningsstämma med uppgift att nominera
kandidater till de befattningar till vilka val skall äga
rum.
Valberedningen skall därjämte utgöra kontrollorgan
mellan medlemmarna och styrelsen i
frågor rörande förbundets funktionärer.
§ 13 Motioner
Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets
verksamhet. För att kunna behandlas
vid ordinarie föreningsstämma skall motion i skriftlig
form vara styrelsen tillhanda senast
1 februari.
Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna
motioner. För sent inkomna motioner
hänskjuts till nästa föreningsstämma och behandla därvid såsom stadgeenligt väckta.
§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom tiden 1
maj – 15 juni enligt styrelsens
bestämmande.
Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsstämman
genom medlemstidskriften eller på
annat sätt ge medlemmarna information om tid och
plats för mötet, ett preliminärt program
för konventet samt anvisningar om anmälan för deltagande.
Styrelsen skall senast två veckor före föreningsstämman
till samtliga medlemmar utsända
skriftlig kallelse till vilken skall fogas:
dagordning
årsredovisning inkl. materialförteckning
revisionsberättelse
förslag till budget för innevarande verksamhetsår
förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
ev. propositioner samt i rätt tid inkomna motioner med
styrelsens yttrande
§ 15 Dagordning vid föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden
behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare att justera
mötesprotokollet tillsammans med mötesordföranden
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
6. Dagordningens fastställande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
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9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
beslut om uppkommet över- eller underskott
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Styrelsens förslag till budget för innevarande
verksamhetsår
12. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
för nästkommande verksamhetsår
13. Propositioner
14. Motioner
15. Val av styrelseordförande för 1 år, sekreterare
och kassör för 2 år
16. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år och suppleant för 1 år
17. Val av två revisorer för 2 år och en revisorssuppleant för 2 år
18. Val av redaktör för medlemstidskriften för 2 år
19. Val av webmaster/hemsidesansvarig för 2 år
20. Övriga val i förekommande fall
21. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en
sammankallande, för 1 år
Beslut kan ej fattas i ärenden som inte tagits upp på
dagordningen.
Protokoll från föreningsstämman skall undertecknas
och justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna. Kopia av
protokollet skall så snart som möjligt utsändas till
medlemmarna eller publiceras i medlemsidskriften.
§ 16 Extra möte
Extra möte hålles om föreningsstämman, extra
föreningsstämma eller styrelsen finner det nödvändigt. Därvid skall kallelse utsändas till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet.
Extra möte skall även hållas om det för uppgivet ändamål begärs av revisorerna eller av minst en tiondel
av samtliga medlemmar. Det åligger därvid styrelsen
att inom två veckor efter mottagandet av sådan
begäran till samtliga medlemmar utsända kallelse
til extra möte, vilket skall hållas på dag som infaller
två veckor efter kallelsens utsändande till medlemmarna. Kallelse till extra möte skall ske skriftligen
och innehålla dagordning. Vid extra möte får endast
de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.
Protokoll från extramötet skall underteckna och
justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen
hållas tillgängligt för medlemmarna. Kopia av
protokollet skall så snart som möjligt utsändas till
medlemmarna eller publiceras i medlemstidningen.
§ 17 Röstning och beslut
Röstning sker öppet men skall vid val, om någon
begär det, ske med sluten omröstning.
Rösträtt äger den som betalt sist förfallen medlemsavgift senast fyra veckor före föreningsstämman
och två veckor före extra föreningsstämman. Varje
närvarande medlem har en röst.
Styrelseledamot får ej rösta om egen ansvarsfrihet.
Rösträtt genom fullmakt är ej tillåten.
Som mötesbeslut gäller den mening som fått de
flesta rösterna om ej annat är stadgat. Vid lika
röstetal avgöres personval genom lottning medan
i andra frågor den mening gäller som biträdes av
mötesordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.
§ 18 Medlemstidskrift
Förbundet ger ut en periodisk tidskrift. Denna
tillställes fullbetalande medlemmar boende i Sverige
kostnadsfritt.
För fullbetalande medlemmar bosatta utanför
Sverige tillkommer extra portokostnader för tidnin-

gen.
Redaktören väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.
§ 19 Hemsida på Internet
Förbundet kan ge ut en hemsida på internet. Riktlinjer för hemsidans innehåll beslutas av styrelsen.
Innehållet skall presenteras på svenska men kan dessutom presenteras på annat språk.
Redaktören väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.
§ 20 Utträde och uteslutning
Anmälan om utträde ur förbundet skall ske skriftligen till ordförande i SSF. Medlem som ej inom en
månad efter skriftlig påminnelse betalat förfallen
medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet.
Medlem som motarbetar förbundets ändamål eller
på annat sätt skadar förbundets verksamhet eller
anseende kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur
förbundet. Medlemmen skall minst två veckor före
beslutet ha beretts tillfälle yttra sig. För beslut om
uteslutning krävs, med avvikelse från § 9, att minst

		

Egons Fond

Egons fond är instiftad för att främja forskning inom SSFs verksamhetsområde. Det
går alltså utmärkt att söka pengar för forskning om slagruterelaterade fenomen.

Stadgar
§1. Egons fond består av medel avsedda för främjande av forskning inom Svenska Slagruteförbundets
(SSF) verk-samhetsområde.
§2. Fonden tillföres medel dels genom bidrag från
enskilda medlemmar i SSF liksom av fysisk eller
juridisk person utom föreningen. För ett specifikt
ändamål kan fonden vid behov även tillföras medel
genom anslag från föreningen eller ge-nom insamling
bland medlemmarna efter förslag av SSF:s styrelse
och godkännande av SSF:s årsmöte.
§3. Tre fondförvaltare, som är medlemmar enligt
SSF:s sta-dgar § 3, väljes av SSF:s årsmöte för två år
och en supple-ant för ett år. Mandattiden räknas från
och till respektive årsmöten. En av förvaltarna utses
till sammankallande.
§4. Medlem i SSF kan ansöka om forskningsbidrag
från fonden. Forskningen skall ligga inom SSF:s
verksamhets-område. Skriftlig ansökan i tre exemplar
tillställes den sammankallande fondförvaltaren.

fyra styrelseledamöter är ense om beslutet. Uteslutning av medlem, får på begäran, överprövas av närmast
kommande föreningsstämma i SSF.
§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas med
minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För att kunna
behandlas skall ifrågakommande förslag till stadgeändring ha bifogats kallelse till mötena.
§ 22 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning och fördelning av
ekonomiska samt materiella tillgångar måste fattas med minst två tredjedelar av de angivna rösterna
vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav
minst en skall vara ordinarie föreningsstämma.
Upplöses förbundet skall dess behållna tillgångar
anslås till forskning kring olika energifenomen och
liknande företeelser.

föreningens styrelse funnit att andra möjligheter till
finansiering inom föreningen ej före-ligger.
§5. Beviljandet av forskningsbidrag ur fondens
medel an-kommer på de tre fondförvaltarna. Beslutet skall under-tecknas av de tre fondförvaltarna
och kan ej överklagas. Det skall åtföljas av en kort
motivering.
§6. Fondförvaltarna får för varje år dela ut högst 50
% av fondens medel, som var innestående vid SSF:s
senaste års-möte. En och samma medlem kan under
ett och samma år beviljas högst 30 % av det för
arbetsåret utdelningsbara beloppet.
§7. Beviljat forskningsbidrag med tillhörande motivation skall av fondförvaltarna publiceras i nästkommande nummer av medlemstidningen ”Slagrutan”.
§8. Den sökande skall fortlöpande redovisa forsknings-resultaten i medlemstidningen och/eller på
SSF:s hemsida.
§9. Motion till ändring av fondens regler lämnas av
fond-förvaltarna eller medlem och tillställes SSFs
årsmöte för beslut. Sådan motion skall ha inkommit till SSF:s styrelse senast på datum som gäller för
motioner till årsmötet.
§10. Eventuell upplösning av fonden och vart fondens medel skall överföras beslutas av SSF:s årsmöte.
Dessa stadgar antogs vid Slagruteförbundets
årsmöte 2004-05-22.

Ansökan skall innehålla uppgifter om forskningens
mål och uppläggning
vad bidraget skall användas till
storlek på önskat bidrag
Medlem kan även ansöka om bidrag för deltagande
i viss annan aktivitet som kan förväntas tillföra
föreningen värde-full kunskap. Bidragsgivning inom
denna senare kategori skall dock beviljas först sedan

EGONS FOND
Kerstin Brantryd
(sammankallande)
Tel. 0705 87 61 08
Ers. Rolf Heinemann

Anders Davidsson
070 291 70 77
Karl-Erik Johansson
Tel. 0121 21 0 63
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Jordstrålningscentrum i Stockholm ger kurser
och mångaföredrag i bl a olika intuitiva sökmetoder, medvetanehöjning
och alternativ hälsa.
Säljer pekare, pendlar, avstörningar m.m.
www.jordstralningscentrum.se

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

mejl jc@vingar.se
tel 08-510 110 25.

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

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande) 0768175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Slagrutan Syd.
http://slagrutan.org/
och Facebook grupp
https://www.facebook.com/slagrutansyd/?fref=ts
Stefan Öhrström,
Röddingevägen 256,
275 70 Lövestad,
0703 24 96 03,
stefan@avalonskolan.se

Vilket blir nästa slagrutegäng att
skriva in här?

Litteratur att läsa

Östergötland är stort.

Där finns också många rutgängare.
Anders Davidsso når Du på
mejl: slagruta@boremail.com

Detektering av underjordiska vattendrag, Leif Engh
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft, Ulla och John Hamilton
GRYL fädernas urkraft, Ulla och John Hamilton
Jordstrålning, hälsa och forntida vetande, Dan Mattsson,
Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur, Thord Neumüller,
Kan hälsan påverkas av naturens fält?, Dick Sjöberg, AWJJordstrålning som sjukdomsorsak, T.E. Peltonen, Porin Kirjakustannus förlag, Jyväskylässä, Finland
PSI-Spåret, Göte Andersson.
Slagrutan som instrument förr och idag, Nils-Axel Mörner.
Stenring , fädernas glömda kunskap, Ulla och John Hamilton
Svenskarna och deras övernaturliga upplevelser, Nils Norlén,

För Dig som informerar
eller göra en kurs
Beställ rekryteringsmateriel.
Du får
1Tröja med SSF logo
5 par pekare
5 slagrutor
2 pendlar
20 olika Slagrutan
5 pekarehandbok
30 rekryteringsbrochyrer
30 inbetalningskort
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Tröjan får Du behålla.
Tidningarna Slagrutan får Du
dela ut.
Broschyrer och inbetalningskort
delas ut.
Resten lånar Du och/eller säljer
Antalet av artiklarna ändras
efter Dina behov.

Är Du facebookansluten?
Titta in på grupperna:
Slagruta Västkusten
Slagrutan i vardagen
Slagrutans forum (medlemmar)
Slagruta Skaraborg
Slagruta och pendling
Slagrutans intressegrupp siljansbygden
Slagrutan Syd

PYRAMIDER
Jag besökte världens största pyramid och den äldsta. Det ökade
mitt pyramidintresse. Med på resan
hade vi en “betongspecialist” så det
skulle ju vara intressant att höra
resultatet.
Det lyder: Tack för din begäran om
provningsrapport från Visiko.
Det var ju år 2011 vi gjorde besöket
på Solpyramiden där jag fick med
mig ett stycke av den betong som
täcker pyramidens sydsida. Jag lämnade ju mitt företag som pensionär
för 2½ år sedan. Den provningsblankett jag satte in imin pärm
i mitt utvecklingslaboratorium i
Belgien har blivit bortstädad
sedan jag lämnat företaget. Jag kan
dock berätta att jag lyckade diamantsåga ut 2 prismor med måtten 4 x 4 x 16 cm ur provstycket.
Dessa prismor har jag testat med
avseende på tryckhållfasthet och
böjdraghållfasthet. Jag har inte
de exakta siffrorna kvar i minnet
men jag vill minnas att tryckhållfastheten översteg 40 MPa (Megapascal) vilket i äldre termer är mer
än 400 kg/cm2. Böjdraghållfastheten uppmättes till ett värde som
var högre än 6 MPa.
Betongen motsvarar således en
betong som uppfyller kraven för
högvärdig konstruktionsbetong
som används för brokonstruktioner
och huskonstruktioner.
Jag kan berätta för dig att jag har
hemma hos mig några stycken
pyramider som jag beställt från
Ryssland son består av materialet Shungit. Det är ett intressant
material som har förmåga att ta åt
sig störande energier. I Ryssland
används det för att ta bort strålningen från mindre atomreaktorer
som använts i U-båtar. Man gjuter
in reaktorn i en sarkofag av betong som har Shungit som ballast.
Materialet absorberar strålningen
så att omgivningen skyddas. Det är
påtagligt att även mobilstrålning
dämpas påtagligt om man har en
liten pyramid av Shungit stående i
sin bostad. Jag har några pyramider
kvar av storleken 5, 10 och 15 cm
som basmått.
Intresserade kan höra av sig till
Bengt.Norberg@wivallius.se
eller tel 070 735 51 76 så kan jag
tala om vad de kostar.
Hej och hälsningar från
Bengt N

Vi måste bli fler!
Varför?

Är vi fler så ökar möjligheter till
intäkter -- fler medlemsavgifter
kunskaper -- fler som delar med sig
utbildningsmöjlighter -- ökade resurser
kurser -- fler som kan lära ut
möten -- fler som kan anordna

Gör en träff i Din förening.
Gör en träff hos något studieförbund.
Gör en träff i någon lokal.
Gör en träff hemma hos Dig.
Hörde talas om PSI-spåret för
många år sedan av en kompis och
läste Göte Anderssons skrift.
Har använt pekare (slagruta) och
pendel under många år med goda
resultat, men NU ……………..
Vår dotter Linn har en hund som
hon hämtat från Rumänien, en
underbar men skrämd varelse.
Efter tre veckor här blev hon
skrämd av en obetydlig orsak.
Sprang till skogs med halsband,
koppel, sele och allt.
Linn fick med sig folk och spårhund att spåra i snön och fann
hennes spår, men ingen hund.
Det verkade som om hon fått total
panik.
De såg skymten av henne ibland
och sele och allt hade hon lyckats
kränga av sig som tur var.

Men nu har jag fått med Linn och
min man på tåget iallafall.
Just nu är det ju än viktigare då
snön börjar tina bort.
Nu befinner lilla hunden sig i
närområdet i en radie av 2.5 km.
Den tassar runt i Linns trädgård
om nätterna och har varit synlig i
samhället de sista tidiga mornarna.
Har äntligen ätit av maten som
Linn lagt ut.
Så förhoppningsvis har skräcken
lagt sig, så hon återkommer hoppas
vi.
Skulle hon bli skadad eller liggande
i skogen, så kan jag ju ta ut flera
PSI-spår/linjer och finna henne i
skärningspunkten.

Det är sällan man får dessa tillfällen.
Har varit med om en liknande
situation för 10 år sedan, men då
I vilket fall som helst, så började
jag samtidigt använda pekarna och handlade det inte om en levande
varelse.
fick hela tiden ut RIKTNING
OCH AVSTÅND.
Nu till min fundering:
Det har konfirmerats gång på
gång, för då vi åkt dit pekarna visat Lever Göte Andersson fortfarande
och hur kan jag i så fall nå honom?
så har vi funnit färska spår.
Väldigt spännande!
11 dag
Hälsningar
Har varit ute å kollat varje
Liza
sedan den 12 februari då hon
försvann.
Till en början var det ingen
som ville tro mig - FÖR HUR
SKULLE DET KUNNA
FUNGERA !
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Slagrutan
Slagrutans form.
Slagrutans längd, tjocklek och
material avgör naturligtvis mycket
av spänningen i den och hur den
rör sig i förhållande till hur du
håller den. Du kan låta ändarna
peka bakåt, rakt ut åt sidorna eller
kanske en aning framåt. Det spelar
inte så stor roll vilken form den
uppspända slagrutan får. Huvudsaken är att den slår när den skall.

Berit Westin promenerade i Älvkarleby till denna lugna och fridfulla oas, Trefaldigghetskällan samt till Västanå
En trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med
läkande kraft. Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt
ursprung, men kan dessutom från början ha varit forntida offereller kultplatser.
Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i
sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighetsafton infaller
även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna
karaktär.
Det var även viktigt att vattnet från källan rann mot norr. Norr
uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen
återförpassas. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats
vid källorna ända in på 1900-talet.
Ofta var källan tillägnat något helgon, exempelvis Sankt Erik
eller Sankt Olof, många av Sveriges trefaldighetskällor bär deras
namn. Lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit
sju klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i
källorna. (Wikipedia).
Omkring år 1690 besökte Karl
XI Älvkarleby och tog in på
gästgivaregården i Västanå.
När han färdades vidare med
häst, hade han bakom sig på
hästryggen en språksam skjutspojke. När de skulle passera
en bäck, sporrade kungen
hästen så att pojken föll av
mitt i bäcken. Våt och förargad
sprang pojken efter och när
han kom ikapp kungen sa han
argt: ”När var och en får göra
som han vill, så gör han som
han är karl till”.
Forts sidan 20
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Det viktigaste för slagruteanvändning är att du provar dig fram och
får ett grepp som passar dig och
din slagruta. Det är bara att slappna av i skuldrorna och sätta igång.
En del håller slagrutan högt och
händerna nära varandra. Det är en
arbetsam ställning för både nacke.
Skuldror armbågar och handleder.
Det går naturligtvis att arbeta
så kortare perioder men skall du
arbeta mycket; sänk skuldrorna, ha
ungefär lika brett mellan händerna
som mellan armbågarna och håll
underarmarna ungefär vågrätt. Det
blir en vilsam arbetsställning.
Utslag.
Slagrutan kan i huvudsak ha tre
olika utslag. Neråt. Uppåt. Lätt
skakning eller skälvning. Men
vad betyder utslagen. När vi jobbar med att finna storlek på något
eller övergång från en energi till en
annan är det oftast själva utslaget
som är viktigt. Alltså att slagrutan rör sig något för att markera
det vi söker efter. När det gäller
frågor som kräver ja eller nej är
det viktigare att veta vilka utslag
som betyder vad. Här kommer
vårt personliga val in. Någon vill
att när slagrutan rör sig uppåt så
betyder det att den rör sig bort från
något och stoppar oss från något.
Denna reaktion utläses då som
NEJ. Motsatt så när slagrutan rör
sig neråt söker den sig mot något
och då betyder det JA. Betänk att
oklara frågor ger oklara svar eller
idiotrespons.
Geir Wollmannfrån Norge skrev
detta.
Gör egen slagruta. Nästa nummer.

Den mänskliga auran
Angående temat utstrålning
Ewald Kalteiß

Då auran av växter, djur och människor inom geomantin alltid spelar
en stor roll är diskussionen om
utstrålning och mottagandet av
energi (av elektromagnetisk natur)
alltid av stort intresse.
Auran, esoteriskt sett, följer inte
några fysikaliska grundlagar. Tittar
vi dock på resultatet av strålningsmätningar av den mänskliga
kroppen genom Bigu del Blanco så
förstår vi att människan från högfrekvensområdet med enstaka kHz
ända in i ljusområdet (Prof. Popp)
sänder ut (strålar ut) elektromagnetisk energi och biofotoner och
dessutom, beroende på kropp och
klädsel, absorberar eller reflekterar
dessa.
Den högsta energistyrkan uppnår
vår kroppsutstrålning i infrarödområdet. Därför är det möjligt att
med lätthet upptäcka en person
med en värmebildskamera även i
absolut mörker. I området för radio
och tv-vågorna är de mänskliga
signaler dock så svaga att dessa
försvinner i omvärldens naturliga
och tekniska brus.
Särskilt genom klädseln kan den
utstrålade energin påverkas starkt.
Exemplet med rutgängarens
vinkelpekare visar enkelt att vi är
omgivna av ett eget energifält och
att vi även genom fält omkring eller
över olika objekt kan erhåller en
slagrutereaktion.

Bevakningslinjer i
farleder

För ca ett år sedan skrev jag en
artikel i Slagrutan om bevakningslinjer som vi hittat vid en stor
fornborg på Adelsö. Det var en
spännande upptäckt att man inte
kan komma in i en fornborg utan
att man kan registrera detta om
man befinner sig inne i fornborgen.
Vi har fortsatt att känna in ett
flertal fornborgar och kommit fram
till att detta är allmänt förekommande på de borgar vi studerat.
Detta har fångat mitt intresse och
jag har även noterat att våra farleder som leder in till Stockholm är
utrustade med bevakningsstenar på
samma sätt. Jag bor på Kungsholmen och har utsikt ut över vattnet
i farleden mellan Lilla Essingen
och Gröndal. När jag sitter vid
köksbordet och håller pekaren i

Mellan båda vinkelpekare uppstår
ett elektriskt fält. Kommer vi med
rakt fram utsträckta vinkelpekare
i ett objektfält, så rör sig pekarna
mot varandra eller från varandra.
Detta innebär dock inte någon
slutsats om reaktionen kan betraktas som bra eller dålig, eller uppbyggande-/neddragande. Genom
pekarnas reaktion visas att vår
kropps energifält har förändrats genom ett objekt och dess energifält.
En väsentlig del av vårt energifält
består av värmestrålning som har
den största intensiteten/styrkan.
Går slagrutearbetet eventuellt delvis tillbaka till detektionen/inkännandet av temperaturskillnader??
Nu till dörröppningarna som
arbetar med infraröd-teknik(IRteknik). Vi kan exempelvis observera när vi vill gå in i ett varuhus
där dörrarna öppnas genom IRdetektorer att dörren inte öppnas.
Går vi åt sidan när en annan person
vill komma in så öppnas dörren
utan problem. Varför det?? frågar
man sig. Antag att du i dag, då det
är kalt har tagit på dig tjock väderskyddande klädsel. Den förhindrar
att vår utstrålning är stark, varigenom du inte kan utstråla någon
värme. I omnämnda exempel har
personen, där dörren problemfritt
öppnades, endast haft lättare klädsel så att kroppstemperaturen obehindrat kan utbreda sig. Människan
fungerar således som mottagare och
sändare av objektets strålning.
Detta selektiva, av klädseln
beroende förhållande ger dörröppnarna, som styrs med mikrovågor

en fördel, de arbetar på radarbasis,
dvs med reflekterande energi.
Det oss omgivande energifältet är
en nödvändig beståndsdel för vårt
radiestetiska arbete (arbete med
slagrutan). Med slagrutan/vinkelpekare förlängs vårt energifält
framåt.
Vid kurser kan vi alltid konstatera
att personer som använder hightech-materiel har svårt eller erhålla
inga slagrutereaktioner/utslag.
Genom klädseln blir energifältet
mindre eller absorberas fullständig
och kroppen har ingen möjlighet
att detektera/känna det omgivande
fält.
Avlägsnar dessa personer plaggen
försvinner denna blockering och
energifältet kan åter obehindrat
mottagas. På vilket sätt hela klädseln har inflytande på känsligheten
skulle behöva undersökas mera.

handen så börjar den rotera av sig
själv om en båt av vilket slag som
helst passerar bevakningslinjen.
Det spelar ingen roll om det är en
kanot eller om det är en större båt
som passerar. Jag blir larmad. Det
spelar ingen roll om det är mörker
eller dimma så upptäcker jag i alla
fall att det kommer en båt.
Jag har undersökt den bevakningssten som ligger på Lilla
Essingen och som sänder ut sin
bärvåg hela tiden. Den ligger på
ett dubbelkors av Curry och Hartmannlinjer. Den ligger dessutom
ovanpå en vattenåder. Hartmann-

linjen är manipulerad så att den
hamnat över korspunkten.
Jag kan bara tänka mig att detta
varit ett smart sätt att kunna hålla
kontroll över de fartyg eller båtar
som velat ta sig i till Stockholm
förr i tiden. På den tiden skulle ju
alla varor som skulle i till staden
förtullas.
Jag är så nyfiken att höra om det
finns andra slagrutemedlemmar
som iakttagit liknande upplevelser.
Meddela i så fall redaktionen så får
de bli projekt som får undersökas
under kommande verksamhetsår.

Slutsatsen måste således bli att vi
vid våra undersökningar av hustomter, hus, sovplatser och arbetsplatser och personer om möjligt
använder samma klädsel och även
skor, så att avvikande resultat inte
kommer att ha negativt inflytande
på resultatet.
Denna del av vår aura, det termiska
fältet, kan exakt bestämmas med en
H3-antenn som är utrustad med
en IR-tillsats (Infra-röd) varför
avvikelser på grund av klädseln kan
fastställas.
Översättning: Rolf Heinemann

Bengt Norberg
Medlem i JiS.
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Egons fond.

Beslut 2016-07-26

Fondförvaltarna och ersättaren anser
Stadgarna för Egons fond finner att det är viktigt att inhämtning av
Du i mittdelen av tidningen.
kunskap om olika användningsområden av slagrutan och vad som görs
Nedan finner vi det senaste beslu- i olika länder är viktig och att detta
tet från Egons Fond. Det är unge- förmedlas till svenska slagruteförbundet och dess medlemmar.
fär så Egons fond skall användas,
d.v.s. till allas vårt fromma.
Redovisningen av deltagande på
Se också bilden på motstående
årsmötet i England ska redovisas
sida.
i tidningen Slagrutan och/eller på
svenska slagruteförbundets hemsida
enligt § 8 i stadgarna för Egons Fond.
Angående ansökan om bidrag från
Egons fond
Fondförvaltarna och ersättaren ser
gärna att svenska slagruteförbundet
Fondförvaltarna och ersättaren har
anordnar någon/några kurser så att
behandlat ansökan om bidrag inkom- inhämtad kunskap från årsmötet,
mit 2016-06-30 från Eva Svensson. av Eva Svensson, kan spridas bland
medlemmarna på det sättet också.
Ansökan gäller deltagande för Eva
Svensson på engelska slagruteförbun- Fondförvaltare och ersättare i Egons
dets årsmöte i England 2016-09-23
Fond beviljar 5.300 kronor till Eva
till 2016-09-25. Eva kommer att
Svensson för möteskostnader och
intervjua deltagare och delta på proresekostnader i samband med deltagrampunkterna under årsmötet för att gande på engelska slagruteförbundets
sedan skriva artiklar till tidningen
årsmöte 2016-09-23 till 2016-09Slagrutan. Detta förväntas tillföra
25, enligt ansökan. Bidraget betalas
svenska slagruteförbundet värdefull
ut efter det att kvitton i original
kunskap.
skickats till kassören i svenska slagruteförbundet.

Sveriges världsarv

Drottningholm, Ekerö (1991)
Birka och Hovgården, Ekerö (1993)
Engelsbergs bruk, Fagersta (1993)
Hällristningsområdet i Tanum (1994)
Skogskyrkogården, Stockholm (1994)
Hansestaden Visby, Gotland (1995)
Laponia, Lappland (1996)
Gammelstads kyrkstad, Luleå (1996)
Örlogsstaden Karlskrona (1998)
Södra Ölands odlingslandskap (2000)
Höga Kusten, Ångermanland (2000)
Falun och Kopparbergslagen (2001)
Varbergs radiostation i Grimeton (2004)
Struves meridianbåge (2005)
Hälsingegårdarna (2012)
http://www.oppetarkiv.se/video/9762766/strovtag
finner Du Dag Stålsjös film från 80-talet om pekare, pendel, slagruta.
Medverkande Dan Mattson, Arne Groth, Marianne Groth
med flera.Det börjar i Lands End i England och slutar i en
trojeborg via Uppsa Kulle.
LEY-linjer. Auramätning.Trojeborg.
Du bör avsätta en halvtimma.

Vem var Egon?
Egon lämnade alla pengar till SSF
som han tjänade på att sälja sina
egentillverkade pekare på slagrutemötena.
Alla tyckte det var fint av honom
och någon (vet ej vem) tyckte det
var lite synd att pengarna bara
“försvann” in i SSF utan föreslog att
vi istället skulle avsätta ett speciellt
konto som skulle växa och som
vi skulle använda för att främja
slagruteriet, t ex nyheter, forskning
m.m. (se stadgarna för Egons
fond). Fonden har sedan fyllts på
med provisioner från de som säljer
vid våra möten, genom lotterier,
gåvor m .m.
Summan i fonden är ju så låg att
det inte räcker till att bekosta något
forskningsprojekt vid högskola eller
liknande. Det räcker dock till att
tillföra oss, SvenskaSlagruteförbundet. lite mer kunskaper då och då.
Får Du storvinst på lotteri eller
inte har några andra arvingar än
Allmänna Arvsfonden så tänk på
Egons fond.

Vad finns i Din närhet?
Är det gammalt kan Du finna det
här.

Fornsök är ett register över platser i Sverige
där det finns spår av hur människor levde förr
i tiden. Spåren kan till exempel vara rester av
gamla hus, åkrar, gravar eller skeppsvrak.
De kan vara flera hundra eller flera tusen år
gamla. De kan finnas på land eller i vattnet.
Många av platserna är skyddade av lagen.
Det betyder att de inte får förstöras eller ändras. Det är viktigt att spåren finns kvar
så att vi kan lära oss hur människor levde i
äldre tider.
I Fornsöks karta kan du till exempel söka efter
sådant som har hittats i närheten av där du
bor.
Det är gratis att söka i Fornsök.
Det är Riksantikvarieämbetet som har hand
om Fornsök.
Om du vill fråga något om Fornsök,
skicka e-post till fornsok@raa.se
eller ring 08-5191 8571.
Telefonen är öppen på vardagar
mellan klockan 9.00-11.30 och mellan klockan 13.00-16.00.
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SSFs ekonomi

lade kassören på styrelsemötet
för ett par dagar sedan att
ekonomin är god och att det
finns pengar i Egons fond (se
sidan 11)

Här finns för närvarande inget att
redovisa.Det tar tid att få allt att
fungera med protokoll, banker,
eftersäändningar, överlämnande
och att sätta sig in i. Dock medde-

Vi tillhandahåller nu följande trycksaker:
Du som gärna läser även utländsk litteratur har här en ordbok
som har framställts i första hand för slagruteanvändare.
Nu är det lättare att förstå vad man skriver om på ytterliggare
tre språk. Pris 40:- Kr.
För att kontrollera frekvenserna enl Arne Groths steg så
har det många gånger visat sig vara svårt att tillverka mera extrema trådlängder för svängningskretserna.
Här har du möjligheten att testa även stegen från
AGS -100 till AGS +200. Pris 35:- Kr.
rolf.heinemann@telia.com
Pekare, enkel. 10 x 30 cm. 3.15 mm järn.
Lyxigare med handtag. Olika sorter.

25 kr/par
125 kr/par

beställningar till info@slagruta.org

Pack och porto 42 kr.
Slagrutan äldre nummer. Det går ju inte att skriva gamla nummer
för Slagrutan blir aldrig gammal. Ett exemplar av varje tidning som
finns i lagret kostar 250 kr för expedition och porto. Går till Egons
fond.

Pendlar, svarvade.		
120 kr st
I svensk björk eller exotiska träslag
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 så
klart pekarhandboken - oumbärlig för novisen.

Stenringen
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Fädernas Glömda Kunskap 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
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
140 kr 120 kr
30 kr
30 kr

http://www.casafriendssweden.se/ klicka på “Casa de Dom Inácio” och läs om healing på hög
nivå av healern Medium João, som även kallas John of God, João de Deus, eller Mirakelmannen.

Hur görs sädesfältsfigurerna?
https://www.youtube.com/watch?v=e_R9SCbakcY

Önskekvist
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http://www.dagbladet.no/2011/04/12/

Slagruteträff på Pilanes gravfält
på Tjörn
Slagruta Västkusten på Facebook inbjöd till en slagruteträff på Pilanes gravfält på Tjörn den 26 maj 2016. Vi
var 5 personer som kom för att ta del av Bengt Norbergs erfarenheter av en stor kristallformation som han
tidigare hade upptäckt på fältet. Där hade det tidigare
varit en stjärnformation som slocknade år 2013. Därefter bildades en kristallformation som nu vuxit i storlek så
att den är ca 500 meter i diameter.
På konventet höll han och Anne Henemo ett föredrag
om hur man kan känna att denna typ av jättekristaller
motsvarar de energipunkter som vi har i våra schackran.
Det är inte helt lätt att förstå och ta till sig så för min
del blev det både en repetition och ett tillfälle att ställa
fler frågor. Lite klokare blev jag i alla fall.
Bengt berättade om signalstenar som de använde förr
i sina formborgar för att bli varnade om det kom en
inkräktare. Han berättade om experiment som JIS gjort
utanför Stockholm som bekräftade att signalstenar finns
och fungerar än idag. Men förr var människorna mycket
känsligare än vi är idag, så de behövde inga pekare eller
andra verktyg för att känna av energier. De använde
bara sina händer. Vi har tappat lite av deras förmåga.
Men tack och lov kan vi ju ta hjälp av våra pekare.

När Du reser med Avalonskolan
till Bosniens pyramider eller till
sädescirklar i England.
Skriv reportage till Slagrutan

Men vi kände även in andra saker vid Pilanes stora
Bronsåldersgravfält, som t.ex. om det var en man eller
kvinna som hade fått en sten på sin begravningsplats
och när detta hade skett.
Vi kände in platser där vi kunde fylla på vår energi och
andra platser där vi kunde bli läkta. Jag fick hjälp av
Bengt att hitta en plats som kunde heala mina besvärliga fotleder. När jag stått på denna plats en stund kändes
det som att någon lade ett mjukt, varmt, bandage runt
mina båda fotleder. Den känslan var fortfarande kvar
när vi åkte från gravfältet för att åka till Bengts sommarhus, där en härlig lunch väntade på oss.
Vädret var somrigt och soligt så vi kunde äta sill och
potatis med tillbehör ute i trädgården. Tiden gick fort
med småprat om sexkantsfönster, Aboriginernas songlines, S:t Michael och S:t Mary linjerna och mycket
mera. Även trevliga dagar måste ta slut och alla åka hem
till sitt.
Tack Bengt för att du delade med dig av din gedigna
kunskap och tack Ea för din gästfrihet och goda mat
Berit Westin

SLAGRUTAN 2016 - 2
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Forts från sidan 14.
Skjutspojken fick sitta upp på
hästen igen och envisades med att
klaga över hur kungen betett sig.
Kungen försökte lugna honom
med att de nog skulle bli goda
vänner igen. När de kom fram till
nästa skjutshåll, utfärdade kungen
ett gåvobrev på gästgivaregården i
Västanå till pojken och hans efterkommande. Under sitt namn
Carolus, skrev han: ”När var och
en får göra som han vill, så gör han
som han är karl till”.
I Brastad i Lysekils kommun

16--18 september

Max 12 personer boende i dubbelrum i Arcanumskolan. Bo på
annan plats och vi kan vara fler.
Här kommer, förutom Leif Paulin
också naturläkaren Maud Strömbergson att delta. Även lita annat
smått och gott.
Program med priser och närmare
info finner Du på aktivetetssidan

Välkommen på höstkurs
i Malmö Tema I hjortens
fotspår.

Filosofernas gamla magiska lokal
med underbar liten innegård. Här
får ni leta energier, portaler och
kanske tom se spöken o. munkar.
Plats:Klaragatan 7 Malmö¶
Tid: Fred 23/9 kl 20.00 Start
söndag 25/9 kl 20.00 avslut
Pris: 1000kr/person om vi blir 20
500kr/person om vi blir 40
Betalning sker till undertecknad
vid ankomsten.
Boende: Boende i lokalen med
medhavd sovsäck och liggunderlag.
(BoB,Vandrarhem,Hotell allt går
att ordna efter behov och önskemål
20
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Återrekryteringstävligen

Retur
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Mer än 100 medlemmar hade inte
betalat medlemsavgiften för 2016.
Ingen hade anmält utträde.
?????????????
Kanske vi inte hade sänt ut inbetalningskort. Kanske någon inte
hade tänkt på att betala.
Vi sände ut inbetalningskort och
en liten morot.
För var femte återvändande lottar
vi ut en bok. 90 återvände. Det
blev 18 böcker. De är nu utsända
och skall ha nått fram.
Medlemsregistret numrerade efter
hand som inbetalningarna kom in.
Redaktören på annan plats
startade slumpgeneratorn och tog
fram 18 siffror mellan 1 och 90.
De två pardades ihop.
Är Du nyfiken på vilka som vann
så kan Du få dragningslistan från
medlemsregistret eller redaktören.
och kassakista)
Mat: självkostnadspris ca 250kr
för hela helgen. Eller tag med mat
eller gå ut och ät.
Anmälan: Via mail annemarie.
carlsson21@hotmail.com
Via tel: 0721 741983, 0707 128304
Fantastiska Leif Paulin (se förra
Slagrutan lär oss hälsopendling och
har även en liten extrakurs för oss i
Malmö. Ni kommer att bli imponerade av hans visdom.
Viviana Eriksson är Medium,
Sierska, Massör mm. Tag med er
ex foto på det eller den ni vill veta
mera om. Hon tar även emot privata konsultationer efter bokning
under kursens gång för 450kr/
person
Lilian Carlsson tar med oss
till sitt hem i Blentarp och
lär oss om smide, örtträdgård,
symboler,energinålar m.m. och
Utflykter till olika energiplatser.

I förra numret av Slagrutan kan
Du läsa om hälsopendling. Nu
kan Du komma med och träffa
Leif Paulin (bilden) och lära av
honom. Tita vänster.

Snart finner Du program och info
på http://slagruta.org/aktiviteter.
html
Är Du inte datoriserad så skriv till
SSF, Hästekasvägen 9,
451 96 Uddevalla
Anne-Marie Carlsson vad ni
önskar. Auraseende, mäta ut sina
hjälpare, slagruta grunder/ mer
avancerade mätningar och hur man
kan påverka, flytta, förstärka eller
neutralicera energiplatser.
Medtag
Dina verktyg, glatt humör
Badgrejer, AGS o Bovisskalor
Ãter igen krav på stort engagemang
och aktivt deltagande

