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Rikttinjer och mål

Styrelse och medlemmar bör sträva efter att.

Göra slagrutekonsten känd och erkänd samt föra den vidare.

Demonstrera och lära ut hur man kan använda slagruta, pekare, pendel,

ftirgtrjul mm. for att söka vatten, mineraler, spåra förlorade objekt, geo$sisk

undersökning (linjer, rutnät, jordstrålning mm.) och arkeologisk undersökning.

Försöka påverka etablerad vetenskap, enskilda personer och myndigheter,

framfor allt inom miljo och halsovård.

Poängtera att man inte bygger tex. skolor, daghem, sjukhem över bergsprickor

och att man tar hänsyn till kraftledningar, ställverk och liknande.

Upplysa om att vid bebyggelse hänsyn även bör tas till kraftiga skadliga energi-

ftilt, Curry- och Hartmanlinjer, vattenådror, lokal jordstrålning mm.

Informera om att man på gamla antika platser, som domarringar, stensättningar,

gravar gamla kyrkor etc. frr slagruteresponser från energimönster och att forsöka

väcka intresse for dessa och om möjligt forsöka förstå våra forftiders syften med dem

Styrelsen:

Ordfiirande
Sven Lind
Blomstervägen 42
691 42 Karlskoga
Tel 0586-513 75

Vice ordfiirande
Gunilla Wribe
Gröna gatanZ
31 I 31 Falkenberg
Tel. 0346-808 84

Kassör
Yngve Karlsson
Kviststigen 12

332 31 Gslaved
Tel 0371-12678

Sekreterare
Kajsa Hallberg
Östtjärn 2380
885 90 Sundsvall
Tel. 060-56 5L 72

Ledamot
Arne Groth
Ekhamra
680 50 Ekshärdad
Tel. 0563-302 02

Ledamot
Benny Karlsson
Harstigen 4

5I4 35 Tranemo
Tel 0325-760 14

Ledamot
Olov Johansson

Lysingsvägen 38
593 53 Våstervik
Tel 0490-122 19

För onmölon och medlemsinbetolning:
Svensko Slogruteförbundets postgironr. 47 28 95 - 2
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i har som vanligt haft års-
möte under Kristi Himmel-
sftirdshelgen. Denna gång

var mötet forlagt till den vackra
Visingsö. Där var också inlagt sed-
vanliga extradagar för kurser och

Det är glådjande att så många vill
komma, men vi måste erkänna att
vi nu är nära den praktiska gräns
for vad som är rimligt att arbeta
med. Det finns inte så många plat-
ser i Sverige att vålja mellan, som
till ett rimligt pris kan härbärgera så

många personer.

Kurserna och foredragen var både
välgjorda och välbesökta. Jag vill
gärna dela ut en eloge åt dem som
holl i dessa aktiviteter. Jagharbara
hort goda vitsord från deltagarna.

Sj älva årsmötesforhandlingarna var
i år ovanligt långdragna. Ddr disku-
terades bl a forbundets framtida or-
ganisation. Det hade kommit upp
forslag om att infora två eller flera
parallellavdelningar, som vardera
skulle syssla med sin specialitet och
ha sin egen styrelse. Mot detta

Carl Andersson
- In memoriam -

Carl Andersson, Limmared, har
gått ur tiden, 84 är gammal. Han
var nestorn bland slagrutefolket
och lämnar efter sig över tusen
upptagna brunnar - alla med rik-
ligt, friskt och gott dricksvatten.
Dessutom var han också mycket
kunnig när det gällde utforandet av
brunnarna och bidrog alltid med
råd och anvisningar. Calle deltog i
Leif Engs vetenskapliga forsök på

Gotland angående slagrutan och
var med och bildade Svenska
Slagruteforbundet samt ledde
även de forsta mötena.
Han bidrog också till
underhållningen genom
att roa oss och sprida
glädje. Vi minns hur
han gravallvarligt reste
sig upp och hur det glittrade till i
ögonvrån och ryckte till i ena
mungipan när han drog sina väst-
götahistorier. Under flera år var
Calle med i valberedningen där
han med pondus och respekt sa

det behovdes. Så långe han

kom han till alla träffar och
kär och uppskattad delta-

gare. Alla kände Calle.
Med entusiasm och glädje

tog han alltid hand om och
larde upp nybörjarna samt

delade generöst med sig av

sina kunskaper. Vi är
många som tackar Calle harfor.

Det ha'r blivit ett stort tomrum ef-
ter Dig. Vi saknar Dig Calle och vi
kommer att minnas Dig med vörd-
nad, respekt och tacksamhet

SSF gm. / Kajsa Hallberg

till när
orkade
blev en

Ordföranden har ordet
ov Sven Lind

"ÅfSmötet beSlöt rerna. Jag vill rikta ett stort tack till
cem som ordnar dessa möten. Det

med mycket klO[ kräver en god arbetsinsats, men ger

mojoritet ott för-
bundet skoll bibe-

föredrag. Deltagarlistan för hela ,_ 9,, _ _ _r _ höstmöten har sammanställts och
mötet upptog över ll0 personer. nOllOS I nUVOfOnde delats ut till arrangörerna. Vi hop-

skick... "
framfordes synpunkten att många
slagrutegångare vill ägna sig åt hela
slagruteområdet och därfor inte
kan identifiera sig med någon spe-

ciell grupp och kanske inte heller
utesluta någon gren. Dessutom
skulle en sådan uppdelning med-
fora en mer hierarkisk och byråkra-
tisk organisation. Ärsmötet beslot
med mycket klar majoritet att for-
bundet skall bibehållas i nuvarande
skick.

Till hösten skall vi prova den nya
iden med attha lokala höstmöten.
Avsikten med detta arrangemang
är att flera medlemmar skall fä
lättare att besöka något av våra
möten. Anmäl ert deltagande i god
tid för att underlätta for arrangö-

forhoppningsvis belöning tillbaka i
form av tacksamhet från delta-
garna. Ett PM för ordnandet av

pas därmed att onödiga arrangörs-
misstag undviks. Så väl mött vid
dessa tillfiillen!

Jag uppmanar samtidigt mötesar-
rangörerna att lorsöka påverka sina
respektive foredragshållare att
lämna utskrifter av sina foredrag så

att vi andra som inte kommer på

deras möte också kan ffi tillftille att
lära oss. Dessa bidrag bör kunna
publiceras i Slagrutan.

Nu kommer en fin sommar, det på-
står i alla fall en och annan väders-
påman. Jag lyssnar gärna på sådana
profetior, och ser fram mot att få
komma ut och segla längs kusten
och vara borta från fax och telefon
i flera veckor. Och jag önskar er

alla en skön semester, med många
roliga mätningar.

ils7 r l
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Årsmötet på Visingsö 8-11 maj -97

rsmötet 1997 hölls på

Visingsö i sjön Vättern -
som med råtta kallas Vät-

terns pärla. Det var verkligen
vackra omgivningar och med allt
vatten omkring var det som om
man kom nårmare himlen på något
sätt. Flertalet slagrutegängare an-
lände redan på torsdagen den 8:e

och fredagen den 9:e maj for att
delta i någon av alla de kurser som
ånyo ordnades på denna årsmö-
testräff
Det var forsättningskurser och
avancerade kurser i slagruta och
chakra/chakralinjer som stod på
programmet. Varje kurs hade 35-
45 deltagare och de nöjda delta-
garna efterlyste fler kurser att välja
mellan till ett annat år.

På fredag eftermiddag hälsade ord-
förande Sven Lind offentligt väl-
kommen och passade på att berätta
om förbundets expansion, SSF på

Internet och om nyordningen med

en mängd regionala höstmöten som
det stod var och en fritt att delta i.
En mängd föredrag foljde enligt
nedah:

Torsten Hultin visade i "Den na-
turliga instcillningens tltranni " hur
svårt det är for nya alternativa syn-
sätt och hur det sociala trycket be-
framjar konformism.
Eva Svensson visade hur elöver-
kansliga inte bara påverkas av elftilt
utan även av magnetfålt som ibland
kan vara mycket starka i alla vära
nya apparater och inte minst dato-
rer med hög klockfrekvens (Mhz)
Föredraget var mycket praktiskt
upplagt med noggrann genomgång

av de skadliga källor som hotar oss.

Tiden kändes kort. Just magnetftilt
är ett forsummat kapitel som kråver
mer upplysning.
F.d journalisten Annika Fogel-
ström (numera healer) berättade i forts sidun 5.

ov Henrik Hommorgren

ett mycket personligt foredrag om
sin väg från att ha varit svårt drab-
bad av elöverkänslighet till att bli
fullt frisk. Det var en levande illus-
tration av viljans och tankens mira-
kulösa kraft.

Sen kom årsmötet och det gick for-
modligen till historien som SSF:s

längsta. Mycket beslutades bl.a fick
Birgit Thunström brunnsgräv-
ningen betald. (Se artikel i Slagru-
tan nr 6)Visst är det bra med
åsiktsutbyte och att vädra forbun-
det med denna gång skulle allt de-
batteras och voteras om. Bl.a vår
kassör - som lägger ner ett så stort
arbete for forbundet - hudflängdes
in i det längsta. Det var inte utan att
flera deltagare efteråt tyckte att de

mer "utvecklade" (de med
LIFO/stj ärn- kontakt) inte framstod
som särskilt kärleksfulla efter sin
kontakt. Tilläggas bör att kritiken
mot kassören enbart gållde forma-
lia. Dvs. hur och var man skulle
redovisa olika budgetposter och
liknande. Förre ordforanden Irene
Djärv gick så långt i sin kritik att
hon krävde misstroendevotum mot
sittande styrelse. Detta gjorde att
många av de som känt Irene genom

åren och uppskattat hennes insatser
blev så besvikna att de till och
med., som den äldre aktade med-
lemmen Rosa Bååth, uttryckte
detta offentligt på årsmötet. Styrel-
sen beviljades dock sin ansvarsfri-
het med ca. 516-dels majoritet och
misstroendevotumet awisades.
Styrelseledamöterna framstod som
öppna och andligt intresserade
månniskor (tvärtemot vad de utmå-
lats som). De värnade om att Sven-

ska Slagruteförbundet inte skulle
glömma det syfte det bildats for
och att forbundet ej skulle delas
upp i underavdelningar med sepa-

rata styrelser. Detta var den linje
som segrade. Djärvs och Rune Du-
ndrs motioner avslogs med ca. 5/6-
dels majoritet.
Ordforanden Sven Lind omvaldes
efter votering med röstsiffrorna 65-
27 mot en oberoende motkandidat
som inte tillhörde fraktionen
"Andliga". Årsmötet lugnade där-

efter ner sig och blev mer konstruk-
tir,t - som det brukar vara- när res-

ten av motionerna skulle behandlas.

Efteråt kåndes det åndå rätt hopp-
fullt infor framtiden. Fler surdegar
reddes ut och flera missforstånd
klarades upp. Förhoppningsvis ska

vi kunna hålla sams och bevara den

fina anda som präglar SSF. Den
största behållningen av varje års-
mötesträff är alla de underbara
människor man träffar och småpra-
tar med. Det är fantastiskt att cirka
125 medlemmar närvarande på

Visingsö.
Lördagskvällen avslutades med

ostbricka och en mycket uppskat-
tad kabare. Det kändes skönt med

lite humor efter allt det gravallvar-
liga. Mötet avslutades på söndagen

den 11:e maj med foredrag av bl.a
Bo Westling som visade bilder av

de flyttade flyttblocken. Man for-
stod att människor måste ha gjort
detta. Tore Rosen berättade om de

nyupptäckta Thorlinjerna som har

samma orientering som Hartman-
systemet och som enligt Tore ofta
forväxlas med dess linjer. Enligt
Tores mätningar ar linjeavståndet
3,2 meter och linjebredden ca. 50

cm. Detta ffir var och en av oss

testa och mäta på vår respektive
hemort. (Hör gärna av Er till
Slagrutan eller till SSF:s Forsk-
ningsgrupp med synpunkter och
mätresultat for Thorlinj erna).
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ov Lennort

Nedanstående lönkor lill svensko hemsidor or som-
monslolld ov Lennorl Svensson och nås på: http:
//www. o lg o n e f . s e /-en e b y/sla gru to. h tm
En onnon myckel snygg och soklig hemsido som
behond/ar omnel slogrufo ålerfinns på odressen:
h ttp : //h om e3. swrp n e t. se/-w-30 I 85/
slogruto/sido?l.htm

Länkar på WW'\ry.

.Nätverket ftir gränsöverskridande vetenskap.
Presentation, länkar m. m.
http : //www. algone t.,se /-brquer/rnu /ne tw ork. htm

.Jordhälsocentrum, Reiki & Slagruta.
Usui Reiki, Karuna & Slagruta, Prislista, Närbeslåk-
tade sidor, Aktuella kurser, Varor, Exempel, Specia-
lerbjudande, ffi.ffi.
http : //www. al gone t. se /-dow sing/

.Förbundet Auktoriserade Slagrutemän, FAS.
Vi år for närvarande c:a 1300 medlemmar i Norden,
de flesta i Sverige. Gästbok, medlemskap, tävling,
länkar m.m.
ht tp : /iaf I . an ge ffi r e. c om/nm/curry/

.Svenska Slagruteftirbundet, SSF.
Svenska Slagruteforbundets officiella hemsida. Mö-
ten, slagrutekurser, foredrag, foreningens verksamhet
och syfte, forskargrupp, styrelse, kontaktpersoner,
medlemsskap, debatt m.m.

http : r r'hem I.passagen. se /svli I 0 I 2 i

.Dan Mattssons Hemsidor.
Helig geometri vid Anundshog, Trojeborgen vid
Lindbacke, Bokforlaget Parthenon, Exkursion, studie-
plan mm.
http : //home 3. sw ipne t. se/-w - 3 3 5 0 5 /

.Specialarbete om jordstrålning och slagrutan,
av Robert Näslund.
http : /ihom e 3. sw ipne t. se /-w - 3 0 I I 5 / s lagruta/

Svensson

.Parthenons Hemsida.
Boklista och möjlighet till postforskottsbeställning
via Internet.
hnp : /hrnr+u. ufo. se /NTB /i ndex. htm I

.Jordstrålning. Klasson's sida om jordstrålning.
http : //he m. pa ssage n. s e /vi 4 klasiJO KD. H TM

.Hällristningar på LeylCurry - linjer?
Slagrutemannen Clarence Forsström visar hur han
uppfattar sambanden mellan hällristningarnas figurer
och j ordens magnetfält.
http : //www. nsb. norr kopi ng. s e /-br onz e / sommar en.

html

.Star's Homepage. Olika slag av slagrutor.
ht tp : //www. da lne t. se i-s tar / i ndex. htm

.Swedish Dowsing Page. Swedish Dowsing Page.
ht tp : //www. n ew p hy s. s e /dow sing

.Vanliga fält i vår omgivningo Currymönster.
http : //www. ludat. ltu. se /-dat9 I e gulcu ny. html

.Vanliga fält i vår omgivning, Hartmannmönster.
http : //www. Iudat. ltu. se /-dat9 I e gp/Hartmann. html

.Vanliga fiilt i vår omgivning,
Curry-Hartmann- Superkryss.
http : /twww. Iudat. ltu. se/-datg 4 e gu,tcunyhartmann. ht
ml

.Okulta verktyg,
Verktyg, (slagruta, pekare, pendel).
http : //www. ludat. ltu. se /-dat9 4 e grlverktyg. htm I

.Jonas Lilj egren's Välkomstsida,
Paranormala fenomen, Böcker, Nyheter och forän-
dringar, Bokmärken etc.
http : //w 3. adb. gu. se/-a9 5j onqs/index. html

Forts.
"Årsmötet på Visingsö.. "
Dårefter åkte deltagarna hem från
ett kallt (dock inte som Axvalla -

96) och blåsigt Visingsö som ty-
värr inte lampade sig flor utomhus-
aktiviteter. Förhoppningsvis skall
årsmötet -98 ha bättre väder och
fler aktiviteter utomhus ty då lig-

ger Kr Himmelsftirdshelgen i slutet
av maj. Slutligen ett stort tack till
arrangörerna Benny och Birgitta
Karlsson och Anita Elmerleldt scim
gjorde årsmötesträffen möjlig.
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Angående årsmötet på Visingsö
ov Anno Johonsson

"..Porollellforening
oor vor pö tol men

occepterodes
inte. Både och kon
tydligen inte rym-
mos under sommo
tok..."
att göra når man går in for att
kunna visa upp en fin fasad for
myndigheter där inget "flum" ffir
existera - for att bevisningen skall
bli trovärdig. Parallellföreningar
var på tal men accepterades inte.
Både och kan tydligen inte rymmas
under samma tak. Det tycker jag
var olyckligt eftersom detta inne-
bår att den andliga sidan kommer
att bilda en ny förening. Vad är

egentligen förbundets medlemmar
intresserade av? Ser man till med-
lemmarnas intressen eller bara till
vad myndigheter kan tänkas accep-
tera? En enkat till alla medlemmar
hade varit en bra lösning på frågan.
Motargument kan vara att det flor-

slaget röstades ned. Men vilka
medlemmar var intresserade av att
komma till ett årsmöte med enligt
mig så "torra" forelasningar. Jag
anser att båda sidor behövs lor hel-
heten - en helhet man inte kan bryta
isär. Jag ifrågasätter om myndighe-
ter och samhälle kommer att accep-

tera slagrutan när den vetenskap-
liga sidan inom forbundet inte kan
acceptera steget vidare - den and-

liga sidan. Hur kan man forklara
fenomenet, vad är det vi rcagerar
på? - den andliga aspekten eller?

rsmötet på Visingsö var
mitt första årsmöte. Jag

såg fram emot att åka dit
flera månader i forväg. Som resul-
tat kan jag bara säga att det var
väldigt givande att träffa alla un-
derbara människor inom detta flor-

bund. Men så mycket mer var det
inte. Några enstaka föreläsningar
var intressanta. Men det mest for-
vånande var årsmötet som var rena
rama katastrofen. Vuxna männis-
kor som beter sig som barn! Var
har ödmjukheten och respekten for
andra människors åsikter tagit vä-
gen? Två sidor munhuggdes - en

andlig och en vetenskaplig aspekt
på slagruta.
Att forsöka ffi slagrutefenomenet
vetenskapligt bevisat är naturligtvis
mycket positir,t. Men det ffir inte
innebära att den andliga aspekten
frrsvinner. Vilket den kommer

Jag vill gärna fortydliga en del sa-

ker angående vår sammankomst på

Visingsö. Framlor allt dar Anna
och några till inte gick fullt belåtna
från mötet.
Målet från vår sida var naturligtvis
att alla skulle trivas och efter bästa
formåga utveckla sina kunskaper
och upplevelser inom slagruteom-
rådet. Programmet kunde fallit
bättre ut om inte de yttre florutsätt-
ningarna - dvs. vädret - varit så

dåligt. Aktiviteterna på fredags-

Svar till Anna Johansson
ov Benny Korlsson

kvällen tex. var vi tyvärr tvungna
att ställa in då de regnade bort.
Att sedan årsmötet skulle ta om-
kring åtta timmar ingick självklart
inte i vår planering heller. Att det
också medförde att ytterligare ak-
tiviteter tvingades utebli är bara
beklagligt.

Jag vill inte på något sätt lorgripa
mig på Annas andliga tro - men på

det sätt som Anna försöker be-
döma vem som innehar de
"största" andliga gåvorna finner

jag vara beftingt. Tillika det sätt
Anna grupperar individer och åsik-
ter beträffande vetenskap kontra
andlighet inom slagrutegebitet
känns nog som att ge sig ut på väl
djupt vatten.

Jag hoppas ändå att Anna och de

med henne som var besvikna inte
skrämts bort från våra möten i
fortsättningen.
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Månfasers påverkan
qv Per Uno Fronsson

Sover någon oroligare när du mä-
ter starka-breda linjer? Börjar du
med dylika mätningar ökar din
känslighet snart och du upptäcker
kanske nya svaga linjer mellan de
"gamla"

Hör gärna av dig, skriftligt, om du
hittar något!

u kan använda dessa full-
resp. nymåne-tider for att
t ex mäta jordstrålning

och söka förändringar av
bredd-styrka hos Curry-, Chakra-
och Hartmann-näten, sprickzon,
vattenåder, pelare etc. En del cha-
kranät flyttar sig visst ibland?
Kolla! Det finns säkert många fel-
kallor vi kan råka ut frr, några
nedan. Innan du kollar ev. awikel-
ser vid full- och nymåne-tider, bör
du på samma plats ha dokumente-
rat de dygnsawikelser en del anser
sig ha uppmått. Annars kanske du
bara mäter dygnsavvikelsen om
dess maxvärde sammanfaller med
ev måneffekt viss tid. Kolla och
gör statistik som du kan dela med
dig av!

Försök lära dig en mätteknik, som
ger så exakt mått som mojligt.
Ett sätt är attlägga t ex ett mått-
band tvärs över ex en Currylinje,
sedan kollar du grovt var du upp-
fattar kanten. För att ffi exakt mät-
ning for du sedan t ex en pennspets
llings måttbandet med vänsterhan-
den så långsamt att pendel, pen-
delspröt, pekare eller testfiåder i
högerhanden hinner ge utslag när
du koncentrerat frågar efter kan-
ten. När du håller pä att testa fort-
sätt att mäta "vad du kommer på"
och gör stickprov på olika linjer du
känner hemma, där du antagligen
mäter eftersom du behover vara
där ofta vid olika tider under dyg-
net. Försök gärna kolla linjernas
riktning och plus/minus. Försök
mäta styrkan och ev awikelser. Ju
kånsligare man är desto bredare
uppfattar man antagligen linjen.

Köllo:
The Americon Ephemeris
for the 20fh Cent'ury
Neil F. Michelsen
tsBN 0-9 r 7086-92-9
(köpf hos Voffumonnenf

Lycka till !

- Fullmåne & nymåne-tider för 1997 -
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Dowsing-instrument: toPendelnoo (del 2.)
översqtt ov Kojso Hollberg

Forlsöllning på arlikeln trr "JoLtrnel
of lhe Brllish Sociely of Dowsers"
ov Will Hoze//. Dip. Soc. London
Universily

Checka behovet av vitaminer
och mineraler (figur 6)
Du kan också använda diagrammet
för att checka om en sårskild vita-
min, tex. C eller ett visst mineral

tex. selen är välgörande lor Dig.
Tre möjliga metoder vid pend-
lingen är:

a) Håll en tablett i vänster hand

b) Skriv namnet på ett papper och
håll i detta.

c) Du koncentrerar Din uppmärk-
samhet på vitaminet/mineralen.

Under det Du håller pendeln cen-

tralt över analysdiagrammet, fråga :

"Yar ar min nivå av C-vitamin i
dag?" Om nivån är tillräcklig kom-
mer pendeln att svänga från 0 -
l00Yo. Om lagre siffra indikeras
lägg till en tablett och fortsått med

detta tills du ffir en positiv respons.

När Du använder den andra meto-
den skall Du hålla i en tablett och
frågä: När jag tar denna tablett
kommer då min C-vitaminnivå att
ligga på 100%. Lägg märke till den

siffra som pendeln indikerar och är

den mindre än 100 fortsatt att öka
antalet tabletter tills efterfrågad
siffra är uppnådd.

Dr. E Martys vitalitetsdiagram
= figur 7.

Placera Dr Martys diagram (figur
7) med linjerna 180-360 parallellt
med bordets kant. Håll pendeln
centralt över diagrammet medan

Du frågar: "vilken siffra indikerar
min vitalitet"? Lät pendeln svänga

fritt från centrum till omkretsen
och lägg märke till resultatets
siffra. Genomsnittet for vitaliteten
är mellan 230 och320.

Flgur 6 - analysdiagram (gradskiva)

Tag en sked honung (eller en

dryck av honung och vatten) och
efter en stund - säg en hahtimme
- gör Du en ytterligare pendling.

Du kommer att bli forvånad över
att notera en ökning.

För att bestämma vilken av två
botemedel som är bäst for Dig,
håll A i Din vänstra hand och tag
en vitalitetstest. Gör sedan samma

sak med B.

För att tex. bedöma en väns vitali-
tet placera tex. hans hårstrå cen-

tralt på diagrammet, fräga var
hans vitalitet ligger och pendla

över hårstrået och låt pendeln

svänga från centrum till omkret-
sen.

Känslighet ftir aluminium.
Dr m C Blackie anfrr exempel på

patienter som plågas av huvud-
symtom, ögonåkommor och mat-
smältningsbesvär. Hon betonar att
det var sedan patienternas alumi-
niumkokkärl bytts ut som en för-
battring av hälsan inträffade.

Dr Guyon Richards inlägg i "The
Chain of Life" är mer eftertryck-
ligt. Han säger - "aluminium fram-
kallar en ökad aktivitet i mage och
inälvor men paralyserar ändtar-

mens funktion och sänker leverns,
njurarnas, mjältens, bukspottkör-
telns och hjärnans funktioner"
Han avslutar dock - "utan tvivel tål
ett strt antal människor en bra dos

av aluminium med det är också ett
stort antal som inte tål det".

Andra doktorer har uttryckt oro
beträffande möjliga risker och fo-
reslår att aluminiumpannor och
kittlar utbytes mot sådana av så-

kert material. Rostfritt stål är bäst.

För att testa om Du skall lyda
dessa råd, pendla över ett glas med

vatten som kokats i en aluminium-
panna och lagg märke till respon-

sen när Du frågar "är detta vatten
välgörande for mig"

Du kan också testa ett fiirskt iigg
som kokats i en aluminiumpanna
och fråga "ar detta välgörande for
mig".

Figur 7 - vltalitetsdiagram !DrEMartv)

Välja terapi
För att välja vilken kompletterande
terapi som är bast for Dig, skaffa

en bok eller lista över olika terapier
och pendla över varje och ställ den

lämpliga frågan.
Alternativt kan Du arrangera tera-
piformerna på en gradskiva (se fig.

Fu
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Pendeln (del 2)... Forts.l.

8 och 10) och sedan pendla över
denna. När Du valt terapi bör Du
studera böcker relaterade till den
för att bli så välinformerad som
möjligt.

finner Du: Rockrose, Mimulus,
Cherryplum, Aspen och Red
chestnut. Peka på varje och fråga
"ar detta botemedel välgörande
för mig?"

fräga "är det botemedel jag beho-
ver i denna box?" Vid varje positiv
respons, pendla på varje botemedel
i denna box och välj ut det som
indikeras.

Homeopati - figur l0 och 11.
"Lika botar lika" är det grundlag-
gande begreppet for homeopatisk
behandling. Genom att använda en

substans som är kapabel att produ-
cera säkra symtom när det introdu-
ceras i en frisk kropp, år det möj-
ligt att kurera en sjukdom som ma-
nifesterar likadana symptom.

När Dr S Hahnemann tog doser av
Cinchona (peruansk bark som är
en kalla för kinin) utvecklade han

en attack av malaria. Detta är en

sjukdom som kinin anvånts till att
kurera, och då i en ytterst liten po-
tential.
I många fall kan homeopati fram-
gångsrikt anvåndas. Dr D M Gib-

Dr Schusslers biochemiska sal-
ter (figur 8)
Pendla över varje salt och fräga"är
detta salt välgörande for mig?" Du
kan också pendla över figur 8 och
ställa sammafräga. Lägg märke till
det indikerade saltet när pendeln
rör sig från baslinjen till ytterlinjen.
Pendla for att bestämma dos och
frekvens.

Dr Bach blomessenser - figur 9.
Dr E Bach hade åtskilliga medicin-
ska kvalifikationer och var ryktbar
for sitt arbete som bakteriologist
och patolog. Han var medveten om
att många växter ägde medicinska
egenskaper som kunde lindra och
lugna människans lidande. Hans
fiosofi var att "En kännedom och
korrigering av våra fel kan för-
korta våra sjukdomar och föra oss

tillbaka till hälsa".
Pendla lorst över de sju huwdo-
verskrifterna (fig 9) for att be-
stämma vilken som inkluderar bo-
temedlet. Tex. under fear (fruktan)

Figur I - Dr Schuesslerss diagram

,
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Ett annat alternativ är att pendla
över var och en av de fyra boxar
som innehåller botemedlen och
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Pendeln (del 2)... Forts. 2.

son uppmuntrar oss att acceptera
att mycket kan göras av den van-
liga människan for att bibehålla
kropp och sinne vid god hälsa.

Om du besväras av insomningspro-
belm kan Du pendla över fig. 10

och fråga "vilket botemedel behö-
ver jag?" Pendeln rör sig då från

'i)FFEÅ

16NÅTIA
LYC.1R)DIUÄ{

NUXWMTC{

homoepatiska medel lör

sid lo *l

OPIUM

PULSÅTILL,{

RHLIS TOX

THU.,!A

sömnlöshet

C{AMOMILU

BELTÅDONNÄ

AN5ENICUMALB.baslinjens centrum till periferin.
Lägg märke till indikerat boteme-
del. Du kan inkludera andra möj-
liga botemedel på detta diagram.

ARNICÅ

.{urNlTf

Figur 10 -

gKYONIA CÅRBO VE6.

BgtLADO'.{HA

BAPT'SIA

ARsEt{lcuMAl3.

ALLIUM CEPA

ACONTTE

6ELSEMIUM

HEPAR SULPH

NATRUM MUR

NUX VOMICA

Figur 11 - homoepatiska rnedel för förkylningar

Diskussionens vågor hor gått
högo - lbåde tidning och på mö-
len på senore tid - vorför vi hop-
pos oll luflen blivil lillrocklrgl ren-
sod för olt kunno koncenlrero oss
på fromliden i forlsölfningen.
Fortsöll garna oll kommo med
både synpunkter och åsikler på
förbundet. Allt som soges los i be-
oktande, både ris som ros.

- Reds Hörna -
ov Henrik Söderlund

Vl efterlysler hormed - noslon
lrodlllonsenligl - någon som or
vi//ig olt ansvoro för / 998 års års-
möte. Hör ov Er - del or rolgore
ön Nitror!
Nu nor sommoren ör hör - med
ökod oktivilet med slogrulo och
pekore - hoppos jog otl Ni sön-
der in Ero upplevelser och inlryck
ti// fidningen. lngef ör för ltel för

oll komma med så posso på oll
delo med Er av Ero erforenheler.

OBS! Deodline för noslo nummer
or sotl lill den 5 november -97.

Sollgo halsnlngor
Red.
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an skall hålla det man lo-
var, det sitter djupt rotat
inom mig. Jag har haft nå-

got som har gnagt ända sedan den
31 augusti 1996.

Jag åtog mig att skriva en liten no-
tis om en utflyktshelg. Jag far
plocka ur minnesgalleriet. Bengt i
"Ävjan" (Lindal) kom och hämtade
mig tidigt på lor-
dagsmorgonen.
Han hade lånat en
minibuss. Bussen
skulle rymma nio
personer. Flera
var sjuka så vi
blev bara fem från
Värnamo.

Färden skulle gå
till Österlen. Ös-
terlen är en "lisa
för själen" både
med och utan
slagruta. Samling
kl 12 00 vid
Skepparegården i Haväng dar Gull-
britt Gärdebring tog emot. Vi var
ca. 25 personer från olika platser i
södra Sverige. Vi åt vår medhavda
lunch i duggregn vid Havängsdö-
sen. Pendlar och pekare var
framme. Jag minns ej hur polerna
gick. Det fär någon mer veten-
skapligt bevandrad delge. Jag
gjorde inga anteckningar däremot
hittade jag harklöver, hedblomster
"gul kattfot", gullklöver och jord-
klöver. Tack for hjälpen Gunilla.
Några gamla bokar vid parkeringen
var imponerande. Färden fortsatte
till kungagraven i Kivik Här inne
pendlade vi också. Över hur,ud ta-
get var energierna mycket starka
pä alla platser vi besökte. Vi drack
kaffe på det lilla kafdet bredvid.
Getingarna hade högsäsong så det

Man skall hålla det man lovar...
ov Chorlotto Helgesson

gällde att trtta var man satte tän-
derna. Vi promenerade till en äng
med skeppsättning och om jaginte
minns fel en domarring. Pendlar
och pekare användes flitigt. Vi
vandrade fram och tillbaka har nå-
gra timmar. På den kulinariska si-
dan fanns det mogna bjornbar.
Ätersamling vid bilarna.

Kivikstrakten
och Österlen är
imp o nerande
oavsett årstid.
Äppeltrad i
manshöjd med
grenarna ända
ned till backen
av frukt i frukt-
odlingarna. Hur
klipper de sina
träd? Vi gjorde
ett stopp i en

bokskog. Ingen
kunde riktigt
säga vad det

hade varit på denna plats. Olika
gissningar. Färden fortsatte förbi
Simrishamn till vandrarhemmet i
Löderup i närheten av Backåkra
diir vi skulle tillbringa natten. Efter
att ha installerat oss blev det korv-
grillning. På kvällen holl Tore Gul-
lin en loreläsning om Ale stenar.
Fram på nattkröken ville några åka
till Ale stenar. Det var Sandham-
marens fiir en och annan båt. Det
blåste hårt där uppe och var
mycket kallt.
Följande morgon var det tänkt att
vi skulle äta frukost på vandrar-
hemmet. De höll pä att reparera
matsalen så vi blev hänvisade till
ett annan ställe. Det var ett ställe
som jag tidigare sagt "Här sätter
jag aldrig mera min fot". Nåja! Jag
hade inget val. Denna gång blev vi

väl bemötta och frukosten var god.
Färden fortsatte till Kåseberga.
Vi pustade oss uppfor backen till
Ale stenar. Det blåste och en och
annan regnskur kom och gick. Den
här gången damp jag inte i backen
som vid mitt forsta besök for flera
år sedan på samma plats. Då ram-
lade jag handlost i backen med
svampkorg och allt. Det fanns inget
att snubbla på. Detta hände när jag
var på väg ut ur ringen i nordväst.
Jag låg där väldigt snopen.

Vi kunde forutom att beundra ste-
nar och utsikt även se drakflygare i
aktion. Väl nere i Kåseberga åt vi
nyrökt ål och annat lunchgott.
Vi fortsatte sedan till Dag Ham-
marskjölds Backåkra.
Vi satt vid meditationsstenen och
dårefter fick vi en fin foreläsning
inne i Backåkra. Gruppen upplos-
tes och var och en for åt sitt väder-
streck. De i vår buss som hade be-
stämt sig for att köpa äpplen blev
utan. Hemvägen gick inte i detta
distrikt. GullBritt offrade lite av sitt
plommonträd i stället när vi släppte
av henne

De konstiga korna i närheten av
Backåkra var inga Myskoxar det
var Highland Cattle. Jag har njutit
varje gång jag har besökt Österlen
- så även denna gång. Tack Gull-
Brittl
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The Geo Group
Hömtot frÖn lnternet ov H Söderlund. Översöttning: K Hollberg

Ley lines
Samtidigt med vattenlinjerna blev
leylinjerna upptäckta och då mesta-
dels i anslutning till forntida monu-
ment och heliga platser. Aran av
återupptäckten av leylinjesystemet
tillkommer Alfred Watkins. Hans
grundläggande postulat är att forn-
tida monumentala platser är upp-
ställda i rak linje. Många fornplat-
ser funna på brittiska generalstab-

skartor kan faktiskt bli forenade
och forma ett otroligt sammanträt
fande av hopkopplade linjer. En
foljd av denna speciella definition
är att många av "leyhunters"
(sökare av leylinjer) har antagit att
om tre eller flera monumentala
platser finns uppställda i rak linje är

dessa automatiskt belägna på en

leylinje. Detta är helt enkelt inte
sant. Uppstållningen fastställer inte
närvaron av en leylinje, även om
den kan verka som ett tecken på en.

Leylinjesystemet existerar som ett
självständigt system med kapacitet
att påverka medvetandet. Leylin-
jerna är en del avjordens energisys-
tem. Monumenten tjänar att röja el-
ler markera nätverket, göra plat-
serna mera speciella genom sam-

manbindning och fä dem tillsam-
mans in i nätverket.

Ley är ett ord, slakt med leoht (ljus,
illumination) och medeltida engel-

skans lea som betyder betesmark,

en äng som år öppen för solen och
därför tidvis genomdränkt med
ljus. Sambandet av ordet ley med
ljus är betydelsefullt på flera ni-
våer. På den f,rsiska nivån tex. ren-

sade man stigarna genom skogarna
för att lysa upp vägen och markera
"the ley of the land" .

Ordet ley är relaterat till ley, lee

och lay. Denna entomologiska se-

kvens beskriver ett slags kosmiskt
vägsystem, vilket månniskorna får-
dades på i förhistorisk tid. Först
beskrivna och klarlagda blev lin-
jerna när de passerade genom ren-
sade bergspass eller höjder (ley),
därefter når de gick genom rensad

skog (lay) och sedan när de passe-

rade genom de lalt som domine-
rade landskapet (lee). Orden ley,
lay och lee applicerar till landska-
pets särart och utveckling. Visuali-
sera en kulle med träd pä en ley-
linje som en lund av träd på en ley-

ljusväg lylld med andligt kosmiskt
ljus. Föreställ dig att du står på

toppen av en höjd i skymningen
och ser en aura av lysande linjer
som går genom jordhögar och
stencirklar, med mörknande lundar
av träd som lyser med milt ljus. En
magisk mystisk upplevelse.

Leylinjer och ljus är mycket nära

beslaktade. Leylinjer är kosmiska
krafter härrörande från rymden.
De tränger igenom och lämnar jor-

den vertikalt som "nodes " (knölar,
knutar). Dessa genomträngande
nodes kallas kraftplatser. Me-
dellangden på en leylinje är 20-30
miles, fastän langden kan variera
från endast nägraffi fot tilltusentals
miles. Linjernas bredd varierar men

medeltalet är 5- I 12 fot, samma som

bredden på den romerska vägarna.

De horisontellt gående linjerna går

ut från jorden genom att igen vånda

90 grader och passera rakt genom
jordens centrum och komma ut på

den andra sidan.

Hur ser en leylinje ut?
Som en vattenåder, ett vertikalt ftilt
som sträcker sig från leylinjen ge-

nom hem och byggnader.
Naturen av detta fiilt ar yang eller
energetic (kraftfullt). En person

som sitter eller ligger över en ley-

linje en längre tid tenderar att bli
hyperaktiv. Detta kan vara till for-
del när det gäller healing eller situa-

tioner då extra energi kommer väl
till pass. Om någon redan är

mycket energisk kan leylinjen for-
orsaka en ohälsosam situation. Om
leylinjen är negativ, vill den nega-

tiva aspekten av extra energi mani-

festeras i spänning, ångslan och
neuroser.

Anm- EnL engelska dowsers cir de

romerska vcigarna, som byggdes

ncir romarna hcirskade öt er Eng-
land, förlagda på leylinler.
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Arfike/n som berör lemal för årsmölel på Visingsö or skriven
ov Leif Södergren och införd ilidningen Ljusglimlen nr. 4/96.

Några elektro-
Specififfi svenskt

magnetiska funderingar
Vi har konstaterat art det finns elöverkänsliga individer och
föreningar i andra lånder (se artikel i förra Ljusglirnten), men
om man skall leka med tanken att vi svenskar är mer drabba-
de som en del påstår men som det inte finns något egentligt
belägg för, vad kan man då komma fram till?

- ht elektriska distributionsnätet
gdr Sverige unikt och kan kanske

,rÅyerka utvecklingen av elöverkäns-
..orret eller förhindra att rnan tillfrisk-
nar. Det elektriska distibutionsnätet i
Sverige är ett gammaldags fyrledar.
system som det enligt Goteborgs
I.ergi bara finns i Albanien och

-,erige, men i England har man t.ex
ett femledarsystem med separat jord.

- I Holland och Danmark har
vuje hus sin egen jordplåt vilket inte
är tillåtet iSverige.

- I Sverige delar jorden samma
ledning som returshömmen, den s.k
0:an. Det betyder att strömmen inte
alltid går den väg den skall.
Obalanser skapas och med det, mag.
nedzilt.

Badar i magnetfält?
För Sveriges del innebår det att man i
storstäder får belydligt rner vagabon-
d3:rande magneffalt vilket inte lar

-'a fallet i t.ex norska eller engelska
stiider. Vissa svenskar är alltså
betydligt mer utsatta för magnetfalt
dygnet runt. Skulle mindre magnet-
r*l.t minska den stora konsumtion av

"-ykofarmaka 
i Sverige?

- Dessutorn ar elkraftsforbruk-
ningen bctydligt större i Sverige än
andra lander. 1989 förbrukade
Sverige fffiOo kWiperson per år gen-
temot Vasttysklands 6700.

- I Sverige lar det finnas mer
abonnenter på samma transformator
vilket medför att dessa sins emellan
delar på och delar med sig till
varandra av störningar.

Biitfre ulomlands
- I England har man jordade uttag i
alla kontakter. Dessutorn har alla
kontakter individuella strömbrytare.

Detta innebar att en person som
använder sim hemdator eller TV-spel

eller TV i en ojordad kontakt i
Sverige, får 10 gånger mer strålning
(enligt Kjell Hansson-Mild, Arbet.
livsinstitutet i Umeå) än engelsman-
nen som använder ett jordat uttag -
de har bara jordade uttag - och des-
sutom riskerar inte engelsmannen
med det engelska femledarsystemet,
att som svensken, tidvis leva sitt liv i
vagabonderande magnetfalt.

- I England är metallampor gene-
rellt jordade men så är det inte i
Sverige eftersom vi inte har jordade
uttag generellt annat än i hus byggda
efter 1994- Då fick vi en ny lag att
alla uttag skall vara jordade i
nybyggda hus. I Sverige strålar en
ojordad metalllampa alltså rejält i
jamforelse med en engelsk jordad.
Men även om det finns jordade uttag,
så säljs det knappast en enda
metallampa med jordat metallholje i
Sverige.

- Engelsmän använder till största
del gasspisar och då behöver engels-
mån inte stå i starka magneffalt
framfor spisen. Som vi tyvän gör i
Sverige eftersom vi har elektriska
spisar så gott som i alla hushåll. De
nya induktions-spisarna bygger på

oerhört kraftiga magnetfält. Kan de
vara så specielit låmpliga? Att bli stå-
ende framför?

Bäthe stömskydd utomlands
- Storningsskyddet för elektronikut-
rustning har varit mycket starkare
utomiands i t-ex Tyskiand an i
Sverige. I Sverige fick utustningen
störa hur mycket som helst tills en ny
lag kom 1996 om EMC (Electro-

Magnetic Compatibility.) lbland upp
levs darftlr tyska bilar som osnälla-

re" av en del elöverkansliga.

- I Tyskland kan man kopa fem

eller sex ö[ka typer av "nätfrånkopp-
lare", appalater sottt slånger av elen

ndr alla elektriska apparater ej
används och på natten när allt
lackts blir det bara en svag ca 8

volts ström i ledningen. Varfor har
tyskarna insett att man inte skall
sova i el och magpetfält? Vi sover
hela natten med klockradio och strå-
lande metallampor och halogentrans-
formatorer bredvid det bästa och
käraste vi har - vår hjarna.

- På kontor i USA lar alla datanät
gå i stålrör, därför kan man använda
oskåirmade kablar i datornät men i
Sverige använder vi plast eller öppna
kabelstegar. Dessa hindrar inte den
strålning som kommer från kabeln.

Mer ny teknik i Sverige
- Vi har alltid varit pigga på att
prova på och s"1ts:r på ny (oprövad)
teknik. Sverige har de mesta
Windows programmen i varlden per
capita. I Sverige har vi mer bildskar-
mar p€r anstålld och mer mobiltele-
foner per person än andra lånder.
(Nya mediciner testas först på djur,
men ny teknik testas först på männi-
skor).

- På kontinenten sitter man till
viss del fortfarande kvar med sina
äldre gröna fårgskärmar (mindre far-
liea).

- I Japan kan man inte använda
PC pga sitt teckeqspråk och kontoren
är långt ifrån så rationella som fabri-
kerna. Bildskarmar förekommer inte
alls i den omfattningen de gör i
Sverige eller i USA. Det är först på
90-talet som datorer (som skriver ut
deras teckenspråk) tagits fram i
Japan-

Tungmetaller oeh kemikalier
Vi har sett från USA att många
kemiskt överkänsliga har drabbats
av elöverkänslighet. Ofta har deras
kanslighet börjat med exponering av
bekåmpnigsmedel och andra newo-
toxiska kemikalier (kemikalier som är
skadliga/giftiga for nerverna/ centra-
la nervsystemet). Detsamma gällcr de
som blivit skadade av exponering for
epoxi-lim, de har fått symptorn som
liknar elöverkånslighet. Vi har sett
att älöverkänsliga i Sverige ofta blir
överkänsliga mot kemikalier, lukter.
Vi har på den sista tiden hört mycket
om de giftiga flamskyddsmedlen,(lika
farliga som PCB) som avges från
bildskärmar och TV-aPParater-
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Artikel i Ljusglimten... Forts.

et som är intressant i detta sam- Dagbladet i november 1996. IUan jet och på ketskorten, och placerar

,t nt"ng år att väldigt många av talade i artikeln om risken for sprick små barn my.cket nära,..då har vi en

fbgs mätemmar hai btivit elover- or på grund av den omfattande. tard- mycket otrevlig cocktail. Inte undra-f."*fig" 
i samband med att de fått en behanålingen i Sverige. ,?", 

b'.jl:Ij 
-nå 

alt människor blir allergiskalövet-'

,v Uiläif-arm. Det ;ir när bildskar- av denna intensiva tandbehandling känsliga. Både -kemikalier 
och el-

;.- t; ny som den läcker som mest är också att befolkningen blivit utsat ektromagnetiska fält är en belastning
grftiCt ffamskyddsmedel (men även ta för stora mängder kvicksilver som (newOtoxiska) och my.ket tyder som
darefter i mindre mängder). Yi* vi vet är newotoxiskt via ama]ry1 saet. på att kemikaliår fOrstarker den

Itä'iå j$:T,,fX["il",T'fi'ffäå"r? gl'ö';fff;":änTffi#:j'ä"1fiiä 
1.Ei1r;; 

effekten av erektr'magrretis'

;t;;i.k;t inte visäs.-Äi aei nam- gr"å *or; ma' inte har i England. ka falt'

skyddsmedlen i den nya bildskarmen pat uatj"' man ofta det billigare - Svenska hus år till skillnad från

som varit boven elter är det de altemativet - att dra i""a.". b"r hus på kontinenten och i England

nya högre/ar,.rorl,rnåu frekvenserna? n"nr *u*tor av 4O-åringar i Dngland yrje byggda av sten utan mest bä'

Eller en kombination? lllektromag- med tandproteser. 
-o- " Ett trahui skärmar inte radiofrekven-

*il"f., iaii t an ju iif.ro- kemikaliör '---- C.ii,taa miidrar i Sverige har ta falt lika bra som ett stenhus. Kan

o.tra kallas för newotoxiska. Enligt tidigare fått amalgamfvll.nilqSt I d.ttu ha en påverkan på hur radiofre-

C,',t , Norrtstrrint i 'Faltslaget om de samband med gravidi:i: 
$:Jåt'tXl kventa falt påverkar människor?

eloterkansliga', som bl.a tar upp från- gravida i utlandt

denna frågeställning i ert m1,g\et Ja rat"t i sig stora mängder kvicksil' övrgt

g,m:,åmrtåirtdsf:ä lhll ]"- o.,"u,on, vistas många.svens- __I^rru 
är ett narkotiskt preparät

ka' förstiirker efiekten av elektro- tto' niJ *in nretall i kt;p;ö i vaga- som ät starkt vanebildande' Vår

magnetiska rart. n"i?. ä,i*u*ä", ;;;å;;;"å; magnettalt.' vi vet ätt enorrra kaffekonsumtion - vad betv-

probrem som borde'.iraå... kanske ;;il;rlt;n .{.rän..katoclstråle'bild- der den? Hur påverkas centrala nerY'

liJ ioa*.tenskupiii-ifiär1ä, nJ :[ru;}flil,1|i,tfiT#å-Häi. svstemet?

är viktigt att kommå-ii,åe;iää int. ningar,. samt rtir,',o.tiie.,, Jmdisiri- - Vår geografiska placering' Vad

ä;;';ä; "lF:'L','i"g"'. 
o":T buera rrefintligt k#i:ii#*'frfi begder närhöten till magnetfalten i

rader är inte till fÖr att hitta defrniti-
va svar utan för att påpeka vad som :ä!1'd$i#i#rtrg"ftril äil*l'3Jl*xii:lsöll'ltil
t ". t"." specifikt s.'åttåttt' Eftersom selen binder r.ui.t tii".t ta båu*t-ktn på människor' i Kiruna

Det är i och för sig inte något spe- rtr. a"ii" varit oturligt med tanke på iRvmdforkinings institutet?) har

cifikt svenskt T4 att da'torer lacker 
"ä. 

*q"ea t vicksilvör vi fåJ! *h.-'1 åå" *f,t en 
"doktorand fOr detta

nämskvddsmedgl, Det enda specifikt i;.;.=il- Norge. lär man .impoiera 'jli.n 
af.

="enst 
, är att vi kanske är dåliga på amcrikanskt mjot som är selen-rikt) atiu

att ventilera bort giftångorna. Det - svenskar r.,* tilJiöä'i "iiäir sammanJattningsvis' kan mah

finns unclantag: I LIEERELs skärma- tvångsmarats med jar-n-iiit*tt i uttt s:iga att svensken-, en teknikvänlig

de. mäklarmöbler som köpts- av miöl och brod vi atii. v"a kan den inä'i"iå, skiljer--tig f4.n.människor i

må,-oa banker, utirJ-år.rurål Mi.to :Håäitää" lr-'Ltrda för män' unJo Hndd då han ibland från fod-

il - 
="pportko"iåi 

i stockholm ;i.il ;ä kviiksilver .o.ir iyn{l: ieln är belastad med, eller har under

ä*t 
"n 

tåt aut andra stora företag iäir=Li".tning? och i.kombination åi.n Ufi"it avsevärt belastad med ett

tå. -"n valt en fiffig losning V9l medelektromagnetiskafalt? nerustft , kvicksilver, och belastas

""ntitut"t 
bort den varrna och "gifti- au.n'i tin hemmilio i tata, dåligt vad'

ga" luften från bildskärmarna (som

ber,.-.rer sig i ett slutet skärmat Dålig hemmiliö? tuit ttut uu attdra nervgifter som for'

utrymme). tvtun utiiar, ,',"d 
"tratt 

o.rt - I *ånso nyu .u.nuho hus han inEn yra"rtva från spånplattor och gifti

kemisk förorening samtidigt. bli utsatt för stora,rn!d". formalcle- gt' n"å.tvddsmedel från TV .och

Duktiga svenskar? :tl;fffi ;:ffJ"*'.fl;ifållt i3l:'.to 3änå::"1å'å"Llll*åä'
En del har blivit elöverkänsliga när som bygger så myct<eiåJ .panpftt' netiska falt' Han kan dessutom pgä

de utsatts för ett annat nevroioxiskt tor i vaggar, i golv, ijur., j skap,xtr *j-saffn"ldass elsvstem, bli belas

ämne, kvicksilver. Vid uppbornting garderober. I England är det mest tud ää 
"agaEonderande 

magnetfalt

av gamla amalgamfvllningar fÖr att Lsel både inne och ute. Dessutom dyg*i nrnt-i bostaden' och bli mel

ra ett exempel, blir t*t"pp"ä uts.att för fiää;ä.i^'änifui-at och höga ;ffi;;;r"d av elcktromagnetiska fal

en plötslig belastning av detta nevro- ufpua.rnlngskostnader att vi väd- från ojordad utrus.tning än andri

toxiska ämne. När vi nu kommer in rar för lite. ål""iaf.or utomlands.
på tänder kommer vi in på något '* - b*-"i i de instängda .runrmen 

t 
Oa,," var endast några fundering

som är mycket specifikt svenskt : med formal{ehyd ångor, des.sutom
vår ambitiösa tandvårdspolicv- Vi ar sätter in en T$.som häiti"rå [ifoeif- ar i hOstmörket'

i:i,å""i,"f 1Y:L"ii'J"t å?tffil Glä'*'i'vddsmeder både i prasthor'
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Tre Upp-salaprofes sorer :

Slagrutekurser vilar
inte påvetenskap
Docent Nils-Äxel Mörners
kurser om slagrutor vid
Stockholms univercitet vilar
ktte på vetenskaplig grund
och har inte skolat deltagar-
na I }rltiskt tånkande. D€
bör därftir inte ges vid ett
universitet,

Den bedömningen gör tre
Uppsalaforskare som har grans-
kat Nils-Axel Mörners kurser
Slagrutar som lnstrument forr
och nu på uppdrag av Stock,
holms universitets naturveten-
skapliga fal(ultet. De ue Uppsa-
lalonkarna åir professorerna
Sven Halldin, hydrologi, Sven
Danielsson, praktisk fi losofi ,och
laust Börsting Pedersen, fasta

iordeasfystk.
UNT skrev imitten av oktober

i år om den strid som sedan över

ett tu tillbaka pågått i Stockholn
mellan Mörner, verksam vid
Institutionen ftir paleogeografi,
och universitetsledningen, Brå-
ket gällde det vet€nskapliga vär-
det hos en slagrutekurs som
gavs örsta gångerr i mal 1995.

Kursen väckte stor lrritation
på Stockhohns universitet
Naturvetenskapliga fakult etens
dekanus Icif Wasienson upp
manade Mörner att inte uppre-
pa kursen. Skälet var att lelf
Wastenson inte ansåg att det
fanns tillr;äckligt med veten-
skapligt och oberoende utfcirda
experiment för att klassa slagru-
tan som ett vet€nskapligt pålit-
ligtinstuument.

Räckerinte
Både dekanus och universlte-

tets rchor, Gustaf Iindencrona,
uppmanade samttdigt Mörner

att dokumentera den forsknlng
som kurserna bygger på.

Det har Mörner gJort. Det iir
denna dokumentation som de
tre Uppsalaprofessorerna har
utvärderat. Och deras bedöm-
ning blev alltsä att dcn inte räck-
er ör att kursen ska tå ges vid
universitelet.

Enligt Uppsalaprofessorerna
uppfyller slagrutekurse.rna inte
högskolelagens beslämmelser
att undervlsningen vid ett uni-
versitet ska vila på vetenskaPlig
grund och att den ska utformas
på sådant sätt att studenterna
fostras till självständigt och krl-
tiskttånkande.

De tre professorerna från UPP
sala universitet uppmanar i sin
råpport fakulteten att kräua en
godkänd plan även ftir upp-
dragsutbildning.

SÖRENWINGE

Nedonslöende artikel ör
hömlod fron Uppsola Nyo
Tidnlng den l2 dec. -96.

En liten bokrecension
ov Henrik Söderlund

Bo Westlings bok o'De flyttade Inlandsisens kvarlcimnade stora
flyttblocken" (ISBN 91-630- stenblock, kan de ha blivitflyttade
326I-9) gläntar på dörren till tan- igen av mdnniskor? Många egen-

ken om att vära forfiider möjligen domliga omstcindigheter pekar på
hade mycket utvecklade kunskap er att åtskilliga av våraflyttblock nog
i avancerad matematik och astro- inte ligger på sina ursprungliga
nomi. De i boken redovisade sam- platser. Hur kan det vara möiligt
banden mellan de enorma uppal- ochvarfor? Densomfåttuppögo-
lade stenblocken lämnar dårlor en nen inför dennaföreteelse kommer
egendomlig eftersmak av egna fun- att få en ny dimension i sin natur-
deringar och tankar kring vår forn- upplevelse och lar sig att se istcillet
tid och de människor som levde för att bara titta.
och verkade här då. Författaren har hcir giort många

westlings bok lir - med sin tydliga sSregna upptdckter då det gciller

text och stora format (A4) - låttla"st flyttblockens gemensamma uppall-

och trevlig. De många ftirgbildern u ningssystem och lagen dcir både

och tecknin garnabid"rar oJtrå titt matematik och astronomi ligger

en trevlig stund i fåtoljen. bakom. En tankvcird hok som dess-

utom ifrågascitter gamla förestdll-
ningar om våra flyttblock.
Detta arbete cir tdnkt att vara en

introduktion ti ll fortsatta upptcick-
ter som kan ge kunskap om ett

forntida folk - våra förfcider - nå-
got som inte tidigare varit kant i
vår tid.

Boken går bla. att fatag i genom:

Eva Svensson
Albert Målares väg 19B
187 75 Täby. 08-51010771

eller
Nyköpings Tvärvetenskapliga
Bokftirening - Parthenon.
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fter att jae pä Visingsö
presenterat Thorlinjen
och dess förhållande till

Curry och Hartmanlinjerna, anser
jag det nu nödvändigt att skriftligt
redogöra lor detsamma.
Redan for 2 är sedan konstaterade
jag att det fanns en tredje energi
som var mycket skadlig. Jag for-
växlade den ofta med Hartmannlin-
jerna men gång på gång dök den

upp och jag började namnge den

och konstaterade snart att det
måste vara en helt fristående linje.

Jag gav den namnet Thorlinje efter
mitt namn Thore. Jag hade haft
många problem med Hartmanlinjer-
nas bredd och centrumavstånd från
varandra. Plötsligt ramlade alla bi-
tarna på plats. Hartmanlinjen blev
alltid ca. 40-45 cm bred och alltid
ca.2 meter mellan centrumlinjerna.
Thorlinjen ar alltid ca. 50-55 cm

bred och alltid ca. 3.2 meter mellan

centrumlinjerna. Thorlinjen går i
nord/sydlig och öst/västlig riktning.
Den har med all säkerhet samma

frekriens som Hartmanlinjen. Den
är gul till ftirgen och det var den

Thortinjen
ov Thore Ros6n

oo"..men gong po
gÖng dök den upp
och jog böriode
nomnge den och
konstoterode snort
ott det måste voro
en helt fristÖende
linje..."

sista pusselbiten i fastställandet av

Thorlinjen. Jag visade också bilder
dar det finns ett mycket bestämt
forhållande mellan de tre linjerna.

Det talas och skrivs om Supercur-

rykors och Supercurrylinjer. Jag

kunde inte se någon naturlig forkla-
ring forrän jag mätte upp ett ca. 40

x 40 meter stort lalt dar ett Su-

percurrykors var en hörnsten. Jag

fann att mitt i centrum av Curry-
korset fanns såväl ett Thorlinjekors
som ett Hartmankors. Jag konsta-
terade också att det fanns ett klart
mönster enligt foljande. Thorlinjen

sammanfaller exakt med vart åt-
tonde Hartmanlinje och kors i alla
riktningar och bildar på så sätt Su-

per Thorlinjer och kors eller om
man så vill Superhartman linjer och

kors. Med utgångsläge från ett Su-

percurrykors så följer Thorlinjen
och Hartmanlinjen Currykorsen di-
agonalt i både nord/sydlig och

öst/västlig riktning. Eftersom att
vart elfte Currykors är ett Su-

percurrykors så bildas stora fyrkan-
ter om ca. 65 meter där Supercur-

rykorsen bildar hörnstenar som

sammanbinds av Thorlinjer och
Hartmanlinjer som exakt samman-

faller och bildar Supercurrylinjerna.

Jag konstaterar vidare med ut-
gångsläge från Supercurrykorset
att vart åttonde Currykors i
nord/sydlig och öst/våstlig riktning
exakt sammanfaller med ett Thor-
linjekors samt att vart åttonde Cur-

rylinje i sydväst/nordostlig riktning
exakt sammanfaller med Thorlinje-
kors. Det finns fler klara mönster

men jag har inte hunnit att kontrol-
lera alla ännu.

Observera ! Jag talar uteslutande
om skadliga linjer och kors. Övriga
linjer och kors är för mig som är

overkänslig - utan intresse!

Jag hoppas att ett flertal medlem-

mar skriver till mig och framfor sina

synpunkter på Thorlinjen och på de

av mig angivna mönstren. Samtidigt
önskar jag Er alla lycka till med

Thorlinjen och med den de större
möjligheter Ni ffir att hjälpa strål-

skadade människor.

Dogens tips...
/Red

H ö llrisfn in gsm use e f Hlm m e lsta I u n d
öppet:(t 5/5-t 4/6) kt / 1.00-t 6.00 (t 5/6-3t /7)
kt t t.00-t8.00 (t/B-3t/B) kt t /.00-t6.00.
Fri ent'rö.felefon 0l l-16 55 45 fox 0l I-16 23 40

H ö llristn ln gs m use e t', Hlm m e lslolu n d
Box 231 0
600 02 NORRKÖPING
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et cir den I I februari i dag
och jag sitter med rribte-
dosqn vid palmers sus och

vågors kluck på Borneo. Jagförsö-
ker få ihop något om mina forsk-
ningar på slagrutefenomenet.
Åtskilliga medlemmar i slagrute-

förbundet har nog kommit i kontakt
med min skrfi - Psi - Gaia - i tid-
skr rfte n Gr dnsöver s kr i da r e n Q uni
-96). Jag skall har återge vad som
dcir avhandlades om frekvenser
(toner), frekvensers åstadkom-
mande med kopparspiraler med
svcingande chakrafloden och de
ko I I e ktiva mj d I tc hakr aru t orna.

människans vitalaura
mm, är medvetandefålt
som på olika sätt väver
samman våra fålt med
dem i naturen. Det är
ganska självklart att våra
f;ilt och naturens måste
ha något gemensamt for
att kunna samverka. Det
gemensamma, har jag funnit, ligger även O-frekvenserna räknat från lu-
i likheten i matematiska uppbygg- nara månaden (29,53059 dagar)
nader hos mängden ftilt hos oss och och äret (365 2422 dagar) erhåller
i omgivande naturen. I båda fallen vi 1,0008575. Detta visar seriens
har man endast att välja på frekven- forankring i sekunder, månaden,
ser som ligger i en enda speciell ge- året, Jupiters omloppstid och Sa-
ometrisk serie dår kvoten ar 23121. turnus omloppstid. Intressant är
För övrigt har jag valt att uttrycka också att en period av 4 är med 13

frekvenserna som slagfrekvenser stycken 28 dagars månader bättre
dvs. jag jamfor med bultandet från ansluter till steg minus 205 i serien
en schaman-trumma. än månad och år till sina steg. 0-
Tex. slagfrekvensen 10 motsvarar frekvensen for denna 4-årsperiod
pulsfrekvensen 5. Så kallade tonge- blir 0,999024.
neratorer är graderad i pulsfre- I resonemanget har hitintills dykt
kvens, detta gäller åven stämgafl upp vissa heltal - 21, 23 (fysiska

28 (kvinnans rytm, emotionella
biorytmer) 13 och 4. Kan det vara
så att en kosmisk lag som har hog
medvetande-anknytning kan liknas
vid en idö som stöttas av bestämda
heltal. Inom jordstrålningarnas fre-
kvensområde är det 7 led i serien
som ligger mycket nära talen 7.2,

50, 60, 136, 149,370 och 486. I
genomsnitt blir 0-frekvensen räknat
från dessa värden 1,0003389 som
ligger synnerligen nära "Saturnus
0-frekvensen 1,000324". Detta kan
tolkas som att Saturnus är
"harmoniplaneten". Talet 370 ger
0-frekvensen 1.00033747 9 och
skall således kunna betraktas som

ett harmonital i sammanhanget.
Med hjälp av detta kan vi formulera
jordstrålningarnas slagfrekvenser
med formeln: 370

Formeln ovan anger: Slagfrekven-
sen vid steg nr x över steg nr 0.

Kan det finnas någon mer allmän
rytm inom solsystemet som har
med ovan nämnda planetrytmer att
göra på ett mer övergripande sätt?

Vi går till steg minus 297 ochfinner
en frekvens som innebär ett slag
med 541863902684 sekunders mel-
lanrum som är 17170,998 år (ett år
:365,2422) dvs. 17171 år.

Detta tal är märkligt från flera sätt.

1. Det har en mkt. spec. symmetri
2.Kan skrivas som 77 x 223.
3. 312 x I7I71 är ett mycket bra
värde på jordaxelns svängning -
25756,5 år som beror av yttre fak-
torer inom solsystemet.

Grolh bereds göro vidore djup-
dykningor i formlernos och mole-
motikens vörld i nosto nummer ov
Slogruton. /Red

om ett sekund-
trappsteg. Ge-
nomsnittliga 0-
frekvensen från
Jupiter och Sa-

turnus räknat blir
1,000289 och
räknar vi i ge-
nomsnittet in

Jo rdstrålningsfrekvenser mm.
ov Arne Groth

till sin tidsegenskap var knutna till
något kosmiskt, rytmiskt skeende
inom vårt solsystem. Detta stöddes
av att Saturnus och Jupiters om-
loppstider kring Solen (uttryckt
som frekvenser) mycket exakt mot-
svarade två bestämda led i serien.
Numret på dessa led ar for Jupiters
del minus 217 och för Saturnus mi-
nus227. Denna konstiga numrering
beror på att jag valt att benämna
det led som har frekvensen nära ett
slag per sekund for led ( el. steg 0).
Räknar vi från bästa värde på Jupi-
ters omloppstid blir led nr 0 :
7,000254 slag/sekund. Motsva-
rande från Saturnus blir 1,000324.

Vi har en hel mängd jordstrålningar Det år praktiskt att infora detta led
av vilka Curry- och Hartmannlinjer nr 0 emedan dår tiden for ett slag
endast är en ringa del. Jag menar att (tiden mellan två slag) är tex. for
alla dessa linjer och nätverk av lin- Saturnus del 0,999676 sekunder
jer, "äggformade skal" utanfor varför vi här i praktiken kan tala

lar. Först ansåg jag att frekvenserna biorytmer, kromosomernas antal),
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Sex- /mjält SolarPlexus HjärtCIIAKRAS _->

Färg:

Plats i kroppen:

Element:

Psykologisk
funktion:

Atlmän karakter-
istik:

rgan som energi
mässigt ftirsörjs a

chakrat:

Sjukdomar vid
obalans:

Mat som är bra
vid obalans:

Jordstrålnings
linje: (Kollektiva)

Orientering, ut-
bredning:

Användningsom-
råde:

Röd

Perineum, slutet
graden en bit in.

Jord

Överlevnad - att grunda

sig (Jmf. Hamlet: "to be

or not to be")

Stillhet, fasthet. stabili-
tet, pengar/hem/jobb.
modersinstinkt, gravita-

tion

Binjurar/testiklar

Ben, fötter, skelett, tjock-

tarm, ändtarm. nederdel

av rygg & bäcken.

Fetma, hemorojder. för-
stoppning. ischias. reu-

rnatism. anorexia, knä-
problem, ofta sjuk.

Protein. kött.

Rotchakra nätet.

N-S" Ö-V
Rutmönster med räta

vinklar (flera måtdata

behövs)

Ännu outforskat

Orange

aY ryg- 2-3 fingrar nedanför
naveln, en bit in Mjält-
chakra är ett sk' dra-
bantchakra till sexcha-

kra dvs. "i nära förbin-
delse med" De har

samma linjesYstem På

marken.

Gul Grönt (rosa)

Solarplexus. (mellan Bakom bröstbenet
bröstbenet och naveln)

Vatten

Begär - sexualitet,
känslor.

Avla, njutning, tårar,
månen, attraktion av

motsatser (Yin/Yang)

Äggstockar/ testiklar-
prostata

Cirkulationssystem
bäckenhåla. ländrygg,
njurar. livmoder. köns-

organ, tunn-/tjocktarm

Impotens. lrigiditet. ur-
invägar, urinblåsa och

njurar, stel nederdel av

rycc.

Eld

Vilja - ens Personliga
makt.

Luft

Kärlek/empati - balans

Ilska, skratt, förbrän-
ning/ omvandling.

Utsträlande kärlek mot

allt. jämnvikt.

Drycker.

seVmjältchakranätet

N.S. Ö-V
Rutmönster med räta

vinklar, linjeavstånd
185 cm, linjebredd ca.

30 cm

Det nät som är bäst för
att utföra teknisk av-

slörning med. Lägg
kopparspolen med rält

längd i någon av kors-
punktens sprötändor (åt

SO el. SV)
Ovrigt ännu outforskat.

Bukspottkörtel. binlu-
tat.

Muskler. matsmålt-
ningssystemet. lYmf-

s.vstemet. bukhåla. le-
ver. gallbläsa, mag-

säck, njurar, ländrvgg.

Magsär, diabetes.

N-S. Ö-V
Rutmönster med räta

vinklar (flera mätdata

behövs) Linjeavständ
195 cm. bredd ca. 132

cm.
Ännu outforskat.

Srårkelse. bröd

Solarplexuschakranätet hjärtchakranätet

Thymus

Bröstkorgshäla. revben

lungor. h1ärta. ur*r..
händer. irnmunsYstem.

kotor" bronker. bröst,

andningsmuskler.

Astma. hög1 blodtryck.
hjärt- och lungsjukdo-
mar.

Grönsaker.

N-S" O-V
Rutmönster med räta

vinklar (fler mätdata be-

hövs)

Möjligt att avstöra även

med detta nät, men med

kortare räckvidd (se

seVmjältchakra).
Övrigt ännu outforskat.
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Ilals Pann

Färg

Plats i kroppen:

Element:

Psykologisk
funktion:

Allmän karakteris-
tik:

Körtel:

Organ som energi-
mässigt ftirsörjs av
chakrat:

Sjukdomar vid
obalans:

Mat som är bra
vid obalans:

Jordstrålnings-
linje: (Kollektiva)

Orientering,
bredning:

Användningsom-
råde:
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Ljusblå

Ungefiir bakom halsgro-
pen.

Eter, "ljud"

Kommunikation - kreati-
vitet.

Vibration

Nacke. strupe, skul-
dror, armar, hånder,
mun, stämband, luft-
strupe, matstrupe &
halskotor.

Dålig hals, stel nacke,
ofta ftir(vld. hörsel- och
sköldkörtelproblem.

bisköldkör- Tallkottkörteln

Mörkblå

Bakom ögonbryncen-
trat eller i bland något
ovanftir.

"ljus"

Se, intuition - fantasi.

Seende genom de fr-
siska ögonen samt ge-
nom det sk. tredje ögat.

Högre hjärncenter,

ryggmärg, ögonen,
näsa, öron.

Violett
(samt guld, vitt)

På toppen av huvudet,
lite baktill.

"tanke"

Förståelse - vetande

Universiellt medvetan-
de, källan.

Hjårnbihanget

Toppen av huvudet,
hjärnbarken, centrala
nervsystemet.

Blindhet, huvudvärk,
mardrömmar, ögon-
sjukdomar.

Depression. alienation,
förvirring, uttråkad.
apati, svårigheter att
lära och förstä.

Frukt

Halschakranätet

N.S, O-V
Rutmönster med räta
vinklar. (fler mätdata be-
hövs)

Ännu outforskat

Pannchakranätet Kronchakranätet

N-S, Ö-V
Rutmönster med räta
vinklar. (fler mätdata
behövs)

Ännu outforskat

N-S, Ö-V
Rutmönster med räta
vinklar. (fler måtdata
behövs)

Teknik upptäckt av A
Groth. Reinkarnations-
spiral utgår från kors-
punkten. Genom att gå

stegvis i den kan kon-
takt ernås med tidigare
liv. (utftrligare frirkla-
ring kommer vid senare

tillfiille.)
Övrigt ännu outforskat

Vidstående to-
bellpå sidon lB
och /9 cir som-
monsfolld och
införd ov Henrik
Hommorgren.

/Red.



Aura: Ett falt - en utstrålning -

sammansatt av olika färger som

omger människor, djur och växter.
Fålten kan variera i storlek och fiirg
beroende bla. på hälsa, sinnesstäm-

ning och energipåverkan.

Ber g spri ckefiilt : Jordstrålningsfalt
av skadlig typ som uPPstår Över

bergssprickor och krosszoner.

Chakra(s): Hjul (: enl. sanskrit)

De uppstår d^r kroppens ickefY-

siska energikanaler (meridianer)
sammanstrålar i energikanals-
centran. De sju största chakras

nerifrån: Rot (röd), sex/mjalt
(orange), Solarplexus (gul), Hjärt
(grön), hals (ljusblå), panr/tredje
ögat (mörkblå), kron (violett).

Chukralinjer: De sju stora chakras

har var sitt gitternät på marken med

N/S och Ö/V orientering.
Se></ mj ältchakranätets korspunkts-
"sprötändar" används vid avstör-
ning enl. A Groths metod.

Currylinjer.'En typ av regelbunden
jordstrålning som bildar rutnät med

ca. 4 meters linjeavstånd mellan lin-
jer av samma polaritet. Linjerna är

orienterade i SVA{Ö och SÖA{V.

Currykorspunkt: (alt. Currykryss)
En yta dar två Currylinjer korsar

varandra.

"OKDLTSTA E

mankryss). En yta där två Hart- ler kedja med något form av lod

mannlinjer korsar varandra. Kan vara av olika material.

Hartmannlinjer: En tyP av regel-

bunden jordstrålning som bildar
rutnät med drygt 3 meters linjeav-

stånd mellan linjer av samma polari-

tet. Linjerna är orienterade i N/S

och Ö/v.

H eali ngp u nkt er/viilg ör unde i ord-
strålning:
En del jordstrålning är välgörande

for människan. Cirklar eller kvadra-

ter benämns healingPunkter. Det
finns även välgörande linjer.

Jordstrålning: Är ett samlings-

namn for energier som strålar till
och från jorden. Jordstrålning är

bla. de fem vanliga linjetYPerna:

Curry, Hartmann, vattenåder, jord-

ström och bergsPrickefiilt
(Observera! jordstrålning är inte

elektromagnetiska fiilt, magnetftilt

eller radioaktiv strålning).

Jordström.' En typ av oregelbun-

den jordstrålning (mf. vattenådror)

där både riktning och bredd varie-

rar om man följer linjen. Speciellt

linjens mittzon (ca. 30 cm) är skad-

lig Färgen är svart. Enligt A
Groths frekvenstabell är jordström-

mens grundfrekvens: 47,3 Hz (mf
elektricitet. 50 Hz.) Avstörnings-
frekvens: 94.5 Hz.

Polaritet: Är antingen (+) masku-

lint (Yang) eller (-) feminint (Yin).
Om man frägar efter Positiv Polari-
tet går - for de flesta - slagrutan

uppåt, pekarna slår utåt och Pen-
deln rör sig medurs. Vid negativ
polaritet går slagrutan nedåt, pe-

karna slår inåt och pendeln rör sig

moturs. När vi talar om polaritet år

det viktigt att vi säger positiv pola-

ritet eller negativ polaritet (och

inte enbart (+) eller (-) fÖr att und-

vika missförstånd. I begreppen po-

sitiv alt. negativ polaritet ligger inte

någon värdering.

Slugrutu: Smal Y-formad grenk-

lyka. Idag tillverkas ofta slagrutan

av två smala plastpinnar som surras

samman i ena änden. Den hålls se-

dan som en trad. klyka.

Störzon: En yta dar jordstrålnings-

fenomen påverkar olika former av

liv mestadels negativt.

Vattenåder.' Över vattenådern bil-
das ett jordstrålningsftllt som kan

indikeras med slagruta exemPelvis

vid brunnsletning. Vattenåderftiltet
korresponderar mot vattenåderns

riktning och bredd. Det är ej bra att

sova över en vattenåder, särskilt

inte om denna korsar en annan

jordstrålningslinje.

V tkelstr ö msp ar ulleller na : Kr aft -

ftilt som medfor slagruteutslag for
vatten, runt eller På ena sidan om

en äktavattenåder. Trots att de inte

innehåller något vatten. De kallas

lilla och stora parallellen. Denna

störning tycks ha uPPstått På grund

av påverkan från vår tekniks elek-

tromagnetiska ftilt.

Dubbelkorspunkt: Ett område dar Leylinjer.' Benämning på jordstrål-

Curry- och Hartmannkorspunkter ningslinje som är uppbyggd av flera

sammanfarler 
;il1?:rili:"[Jäläi"'1i1,å"ilå;

Gitter/Gitternrä1.' Kallas ofta rutnät. med varandra.

Termen vill ge en tredimensionell
bild av de olika rutnäten som går Pekure: Tunna L-formade vinkel-

som ridåer genom landskapet. pinnar av metall'

Hartmannkorspunkt: (alt. Hart- Pendel: Vanligtsvis en tunn tråd el-
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