Välkommen till SSFs 37:e årsmöte och Konvent
30 maj – 2 juni 2019
med årsmöte lördag 1 juni 2019 kl.14.00
på Ädelfors folkhögskola/hotell i Holsbybrunn
I november 1956 beslöt ett antal politiker att Jönköpings län behövde en
folkhögskola i Ädelfors öster om Vetlanda. Skolan förlades till bruksgården som
man då hyrde. Den gamla gården fungerade dåligt som lärosäte, den fick inte
moderniseras på grund av kulturmärkning, och hade endast två klassrum.
År 1972 flyttade skolan in i nybyggda lokaler i det närbelägna samhället
Holsbybrunn, men namnet Ädelfors folkhögskola kvarstod.
Ädelfors folkhögskola startade 1957 med 30 deltagare med endast allmän linje i
två små klassrum. I dag har skolan drygt 150 deltagare på åtta olika utbildningar,
alla tillgängliga för funktionsnedsatta deltagare. På skolan finns ett internat för
100 boende samt ett 3-stjärnigt naturnära hotell- och konferensanläggning samt
en möteskapacitet på 200 personer.
I Ädelfors råder guldfeber. Här har man grävt guld i 290 år! Det är här man
vaskar på riktigt, äkta guld. Erfarna guldgrävare visar hur man gör. Guldet du
vaskar får du förstås ta med dig hem. Drömmen kan bli verklighet!
Ädelfors har ett centralt läge utanför Vetlanda mellan Växjö och Jönköping.
Hotellet ligger nära skogarna, sjöarna, Emån, Karl-Oskars och Kristinas Småland
och inte långt härifrån ligger Astrid Lindgrens Värld.
Alla medlemmar i Svenska Slagruteförbundet är välkomna att delta i
programmet med föredrag, kurser m.m. som anordnas i samband med årsmöte
2019.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Torsdag 30 maj
Fr 13.30 Incheckning
14.30

Öppnande av Konvent 2019

15.00

Från naturkunskapsläkare till sanningssökare med Ingemar
Ljungqvist.
Ingemar är leg. Naturkunskapsläkare och sanningssökare. Han var
under många år chefredaktör för tidskriften 2000-talets Vetenskap
och sedermera för Alma Nova.
Sanningssökandet har nyligen lett fram till den kvantfysikaliska
tillämpningen med nya fältteorier, kanske det som skulle kunna
upphöja slagrutan till ett vetenskapligt instrument också inom den
akademiska vetenskapen. Ingemar har också som forskare knutit
samman materia och strålning och funnit precis den exakta
elektronövergången som gör att livet kan sända ut information
samtidigt som våra proteiner kan fungera som mottagare för
frekvenser – en del kan vara resonans, medan andra enbart skapar
interferens. I vilket fall som helst så kan utifrån denna modell ges klar
definition på vad som är liv.

18.00

Kvällsmat

19.30

Frågestund med Ingemar Ljungqvist.

20.30

Trumresa med Ann Henemo.
De senaste två åren, på konventen, har vi gjort kraftfulla trumresor.
Vi har fått möta entiteter från Arkturien, och tillsammans har vi gjort
stora healing- och energiarbeten. I år är det åter dags att göra ett
gemensamt energiarbete genom en kanaliserad guidad trumresa.

21.30

Kvällskaffe/Te

Fredag 31 maj
08.00

Frukost

09.00

Orgoniter – ett intressant healingverktyg, Thomas Fritiofsson.
Orgonit är ett verktyg som kan omvandla subtila energier till positiva.
Detta verktyg består av tre lätt tillgängliga olika komponenter, som i
kombination ”aktiveras” och blir användningsbara för omvandling av
energier. Rätt använt har detta visat sig ha oanade möjligheter att ta
bort miljöförstöringar, vädermanipulationer såsom stormar, långvarig
torka, neutralisera elektromagnetisk strålning och även, förbättra luftoch vattenkvalitet över stora ytor, öka fångst av fisk, öka skördar och
även minska kriminalitet m.m.

12.00

Lunch

13.30

Korta kurser/workshop m.m.
Kurs 1

Guldvaskning vid Emån.

Kurs 2

Hur man tillverkar orgoniter.

Kurs 3

Utflykt till kyrka.

17.00

Kvällsmat

18.30

Kurs 4

Gräva guld på egen hand med hjälp av slagruta.

Kurs 5

Tankekraft.

Kurs 6

Frekvensernas dans.

21.30

Kvällskaffe/Te Guldgrävarna visar upp sina fynd.

Lördag 1 juni
08.00

Frukost

09.00

Kurs 7 Söka vatten och linjer.
Kurs 8 Isis och Thoth pendeln.
Kurs 9 Rundvandring med energier.
Kurs 10 Prova på slagruta för nybörjare och allmänhet.

12.00

Lunch

14.00

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Deltagande i årsmötet - endast för medlemmar.
Rösträtt har den medlem som betalt medlemsavgift senast 4 veckor
före årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
Kaffe efter årsmötesförhandlingarna.
Grupphealing på följande ämnen
1. Upplösning av girighet
2. Ökad miljömedvetenhet bland allmänheten
3. Ökad miljömedvetenhet bland beslutsfattare
4. Minskat intresse för det materiella
5. Ökad andlighet
6. Kärlek till allt och alla
Healing på minst 3 minuter per ämne.

18.00

Kvällsmat

19.30

Inlägg från medlemmarna. Frågor, funderingar, diskussioner m.m.

21.30

Kvällskaffe/Te med Bokauktion och Lottdragning.
Tag gärna med böcker till bokauktionen!

Söndag 2 juni
08.00

Frukost

09.00

Svensk sjukvård i kris. Michael Zazzio.
Michael har lång erfarenhet av svensk sjukvård, men är nu verksam
inom alternativvården. Han är också chefredaktör för tidningarna
Hälsofrihet och 2000-talets Vetenskap. Denna långa erfarenhet inom
sjukvården innebär att han har god överblick över tillståndet i landet.
Läkemedelsindustrin ser ut att ha stor påverkan på hur vården bedrivs
och de behandlingar som kan erbjudas. Vad leder detta till? Hur
påverkar lagstiftningen både den vanliga sjukvården och den
alternativa vården. Michael har mycket att förmedla om ovanstående
frågor.

12.00

Avslutning av Konvent
Tack och farväl!

12.30

Lunch

Information om kurser/workshop m.m. som hålls fredag och lördag.
Kurs 1

Guldvaskning.
Erfarna guldgrävare/guider visar hur du använder en vaskpanna och
hur vaskning av guld går till. Att lära sig använda vaskpanna tar ca 1
timme. Man vaskar riktigt äkta guld. Guldet du hittar får du ta med dig
hem. Företaget lånar ut stövlar, men känns kanske bättre med de
egna, och oömma kläder. Denna kurs kostar några hundralappar
utöver vad du betalt för konventet. Hur mycket kan företaget inte
uppge förrän de får antalet deltagare.

Kurs 2

Om du vill lära dig tillverka egna orgoniter kommer Thomas
Fritiofsson att gå igenom olika typer av orgoniter samt vilken
utrustning och vilka ingredienser du behöver.

Kurs 3

Ann Henemo och Åsa Persson tar oss med till Vetlanda medeltidskyrka
och i mån av tid någon annan kyrka från samma epok.

Vid Vetlanda medeltidskyrka korsas en Mary och en Michel leylinje. Vi
ska titta, mäta och känna in energierna i kyrkan.
Har vi tid så besöker vi även några av de övriga kyrkorna i området.
Hur påverkar energierna oss människor?
Varför är kyrkorna placerade just här? Hur har platserna använts? Åsa
och Ann berättar hur energierna påverkar olika energisystem i
kroppen.
Bystads gravfält ligger öster om Vetlanda och är Smålands största
gravfält.

Kurs 4

Jörgen Larsson tar oss med till Emån för att med pekare och slagruta
leta guld. Ta med stövlar och oömma kläder samt tallrik eller liknande
för vaskning.

Kurs 5

Tankekraft med Olle Vesterberg.
Tanken skapar ting eller saker och händelser samt i huvudsak de olika
omständigheter som vi har omkring oss. Placebo är ett bra exempel
på hur tankekraften fungerar. Om en läkare säger till oss att ta ett
medel som tar bort värk i leder exempelvis och vi tror på det. Då
börjar tankekraften att verka och bota även om det bara är
rissubstans eller något liknande i medlet. Det finns två krafter som
gör att vi åldras. Dels är det jordens dragningskraft och dels är det vår
egen tankekraft som är den starkaste. Vi blir sådana som vi tror att vi
måste bli vid olika åldrar. Det måste vi inte. Tänker vi på ett annat sätt
blir resultatet något annat. Tankekraften är den dominerande kraften i
tillvaron.

Kurs 6

Frekvensernas dans med Paul Holmberg.
Arne Groth jämförde de olika frekvenserna med toner i musiken.
Paul har skarvat till ”Frekvensernas dans”, där de olika linjerna
(frekvenserna) byter polaritet och försvinner efter mätbart schema.
Dessa ”danssteg” är lätta att mäta med klocka och pekare. Delbilder av
Benkerrutan med 6 tillhörande rutsystem kommer att visas med
praktisk demonstration.

Kurs 7

Söka vatten: tillgång, kvalitet och djup och grundläggande
jordstrålning med Jörgen Lasson.

Kurs 8

Pendelkurs med ISIS och THOTH pendlar. Eva Svensson.
Sandy McKenzie, från England, höll föredrag på konventet 2017. Hon
talade bl.a. om två fantastiska pendlar, Isis och Thoth. Isis är en
healingpendel och Thoth sägs vara ovanligt bra på ja- och nej frågor,
kan leta efter saker, skicka och kopiera energier, en otroligt praktisk
pendel när man förstår allt den kan göra!
En del säger att de känner sig vilsna i hur de ska använda sina pendlar
på bästa sätt. Eva Svensson lär på denna kurs ut hur just dessa
pendlar kan användas. Det blir många övningar också.

Du behöver därför en eller båda dessa pendlar för att ha glädje av
kursen. Om du vill skaffa en så måste du beställa snarast, för
Thothpendeln importeras och tillverkas först då vi beställer, vilket tar
tid. Beställningen är bindande. Isis kostar 250:- och Thoth kostar 280:Beställningen görs via Eva Svensson jc@adante.se eller 08-510 110 25
Kurs 9

Rundvandring med energier och Thord Nilsson.
Vi tittar på och känner in några energier som finns i omgivningen.
Vissa energier blir bara mer komplexa desto mer man mäter dem.
Tänk på en gran. Kan man bara se stammen är den ganska enkel. Ser
man även grenarna är den inte lika enkel längre och om man till och
med kan se alla barr så blir den riktigt komplex. Kommer att prata lite
om pelare med spröt och solkors samt visa några ringar och andra
energier som man kan få på sig. Sen går vi ut och känner på det som
finns i området.

Kurs 10

Prova på pekare och slagruta för nybörjare och allmänheten. BrittMarie Nordman m.fl. medlemmar visar funktion och
användningsområden.

