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Riktlinjer 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,
färghjul mm. för att söka vatten, mineraler, spåra förlorade objekt, geofysisk
undersökning (linjer, rutnät, jordstrålning mm.) och arkeologisk undersökning.

-

Försöka påverka etablerad vetenskap, enskilda personer och myndigheter,
framför allt inom miljö och hälsovård.

-

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 energifält, Curry- och Hartmannlinjer, vattenådror, lokal jordstrålning mm.

-

Informera om att man på gamla antika platser, som domarringar, stensättningar,
gravar gamla kyrkor etc. får slagruteresponser från energimönster och att försöka
väcka intresse för dessa och om möjligt försöka förstå våra förfäders syften med dem.
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Ordföranden har ordet
av Sven Lind
i har många kunniga och
entusiastiska medlemmar
i Slagruteförbundet. Jag
tycker det är väldigt roligt och
stimulerande att få vara med i ett
sådant förbund. Det läggs ner ett
otroligt arbete på sina håll. Det
är lätt att bli imponerad och ödmjuk inför all kunskap som finns
ute bland medlemmarna. Dessa
stora kunskaper har förbundet
glädje av, för förbundet är ju precis så starkt och intressant som
medlemmarna gör det till.
Utvecklingen går framåt på slagrutans område. För mig har slagruteverksamheten och tankarna däromkring inneburit en totalt för- ändrad
syn på verkligheten. Med de erfarenheter jag har fått av mitt
slagrutearbete känner jag det som att
jag kan titta ut genom verklighetens
nyckelhål och hitta en annan okänd
verklighet där på andra sidan nyckelhålet, en verklighet som är helt annorlunda och större än den materialistiska värld vi har lärt oss att uppfatta som den enda verkliga. Jag tror
och hoppas att de flesta slagrutegängare kan skaffa samma berikande
erfarenheter av sitt slagrutearbete.

Jag håller ibland kurser och föredrag
om slagrutan. När jag förbereder ett
föredrag, till vilket det kommer för
mig helt okända människor, funderar
jag varje gång på om det kan vara
någon idé ta med den delen som
handlar om min mycket ofullständiga
uppfattning
om svaret på
frågorna
"Vad är jord
strålning?"
och "Varför
rör sig slagrutan ?" Och
så kommer
jag
varje
gång fram till
att det är
klart att jag skall berätta att jag tror
att det finns en allomfattande kunskap i ett gigantiskt energisystem eller kraftfält som inrymmer hela kosmos och att de sanna slag- rutesvaren härrör från denna kunskap. Väldigt tydligt framstår detta tycker jag
när man kartpendlar eller utför andra
mätningar på avstånd. För att ha ett
namn på detta energisystem eller
kraftfält jag brukar jag kalla det för
den kosmiska intelligensen. Detta är

ju ett mycket starkt budskap, men
nästan utan undantag tas det emot på
ett positivt och intresserat sätt, även
bland akademiker, vilka ofta är de
som spjärnar emot mest. Så positivt
och öppet för nya tankar var inte läget i Sverige för 10 år sedan! Den
starka motvinden för
slagrutefolk börjar så
smått att avta.
Vi närmar oss tiden för
årsmötet, vilket denna
gång skall hållas i Sätra
Brunn. Detta lovar att
bli en stor händelse för
många, så vik genast
Kristi Himmelsfärdshelgen till detta. Men var
hyggliga och anmäl er i
god tid, vilket underlättar arbetet för
arrangörerna. Programmet är fyllt
med spännande föredrag och kurser
och vi hoppas och tror på stor anslutning. Den som vill lämna in motioner till årsmötet skall göra detta före
11 april för att styrelsen skall ha någon möjlighet att förbereda något
svar.

Goethe-filosofi
Hämtat från Internet
“Människan själv - i den mån hon
begagnar sig av sitt sunda förnuft är den största och mest noggranna
fysikaliska apparat som finns, och
det är just den nyare fysikens stora

olycka att man liksom avskilt experimenten från människan och vill inskränka dessa samt som bevis endast godtaga vad man medelst tillverkade instrument kan lära känna
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om naturen och om vad den kan
frambringa“.
Goethe

Förnyat upprop !
förra numret skrev jag om
”Det slutgiltiga beviset?”
och bad om synpunkter.
Jag är övertygad om att det bästa
sättet att få slagrutan accepterad
är att övertyga den redan etablerade vetenskapen. När dom tror
på oss öppnas massor av
”dörrar”. Om vi skall lyckas med
detta måste vi göra det på deras
villkor.
Några av oss kommer att säga att
det inte går att testa slagrutan på ett
vetenskapligt sätt. Men det är fel.
Det går alldeles utmärkt och det finns
massor av sätt att göra det på. Det
viktiga är att det görs på rätt sätt. Ett
vetenskapligt försök är egentligen

inget konstigt, krångligt eller svårt.
Om vi vill bevisa att det fungerar så
ställer motparten gärna upp. Dom tar
fram metoden och reglerna och vi tar
fram en lämplig rutgängare. Vi får
öva så mycket vi vill och själva bestämma när vi är klara. Det låter väl
inte så svårt? Finns det någon i förbundet som känner sig duktig nog för
att ställa upp? Ni kan själva testa er
förmåga. Ta ett vanligt 1.5V batteri
och be någon att ställa det under en
papplåda. Plusspolen skall antingen
vara upp eller ner. Försök sedan att
avgöra om plus är uppåt eller inte.
Det är mycket viktigt att du inte lurar
dig själv på något sätt. Du får inte på
något annat sätt kunna lista ut hur det

är. Gör försöket ett par hundra gånger och anteckna varje resultat. Om
ditt resultat blir klart bättre än slumpen är du intressant. Du kan naturligtvis hitta på något eget liknande
försök som passar dig bättre. Bland
alla våra hundratals medlemmar borde det finnas någon som har förmågan och viljan att hjälpa till. Hur
många synpunkter fick jag på förra
inlägget? Jo, inga. Jag är uppriktigt
förvånad.
Kom med synpunkter till:
Bosse.ahlstrand@cab.se
Bo Ahlstrand
Ekoxevägen 21
702 30 Örebro

Bättre bevis måste fram !
Hämtat från Internet
LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 4 1996
Rolf Manne: - Bättre bevis måste
fram!
Göran Frankels artikel i LUM
3/1996 om slagrutan i sjukdoms förebyggande arbete har nått mig i flera
exemplar. Själv kom jag för 10 år
sedan i en situation, där det blev
nödvändigt att sätta mig in i argumenten kring slagrutan - i avsikt att förhindra meningslös tidspillan vid letning efter offer för snöskred. Skredolyckan i Vass- dalen 1986 med 16
döda aktu- aliserade detta för det
norska folket, och det visade sig att
både Norges Røde Kors och den
norska armén i 10 års tid hade rekom- menderat s k søkevinkler - pekare eller vinkeltrådar - som första-

hjälp vid snöskred. Jag menade att
letning med slagruta var oansvarigt
och farligt, eftersom slagrutan inte
gav utslag på det man sökte efter
utan på sökarnas förväntningar. Ett
större militärt försök 1987 med erfarna slagrutemän från Norges Røde
Kors bekräftade min åsikt. När man
inte hade andra ledtrådar, blev resultatet lika dåligt som ren gissning.
Pseudovetenskap
Problemet med de "biofysiska" fälteffekter, som högskolelektor Lennart
Grip intresserar sig för, är att de bara
kan påvisas med slagruta. Om min
uppfattning om slagrutan är riktig, är
detta pseudovetenskap. Men även
om jag med det håller mig till den
etablerade vetenskapens syn, behöver denna inte vara rätt. Uppgiften
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för Grip, arkitekt Dick Sjöberg och
de som menar som dem, är alltså att
med uppbjudande av beteendevetenskaplig metodik visa att deras förväntningar inte påverkar deras slagruteresultat. Så länge som de inte
gör det, kan sådana resultat inte tas
på allvar.
Rolf Manne
Professor i teoretisk kemi, Universitetet i Bergen
Detta är ett av inläggen i debatten
om den sk. BFR-rapporten (BFR:
ByggForskningsRådet) som fördes
under 1996. Vidare artiklar skrivna
av Dick Sjöberg och Göran Frankell finner Ni på sidan 5 och 9.
/Red.

Visst är BFR-rapporten vetenskap!
Hämtat från Internet
LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 4 1996
Dick Sjöberg: - Visst är BFRrapporten vetenskap!
Undertecknad, ordförande i Institutet
för Byggbiofysik har ansvarat för tillkomst av rapporten "Kan hälsan påverkas av naturens fält?" Uppdraget,
har givits från Statens Råd för Byggnadsforskning till Institutet. Detta är
en ideell stiftelse, vars uteslut- ande
ändamål är, att för
ökad folkhälsa, bedriva
forskning rörande den
bio- fysiska miljön.
Jämte mig har styrelsen
utgjorts av två professorer och två ytterligare forskare (två leg.
läkare, en tandläkare forskare i strålningsvetenskap, en tekn. fysiker).
Hade red Frankel läst rapporten
hade han sett detta och kanske inte
misstänkliggjort dess syfte genom
skändliga an- spelningar och grundlösa på- ståenden om min vinning av
något som jag istället bidragit till att
finansiera.
Sakfrågan för såväl Mörners intresse
som för det BFR-rapporten berör, är
de outforskade natur- fenomen som
kan indikeras troligen inverka i
många hittills gåtfulla processer i geofysiska och biofysiska sammanhang.
Slagrutan är inte sakfrågan. Den är
ett medel, som tills vidare i brist på
ett objektivt instrument, i rätta händer
kan inbringa kunskaper rörande naturens ordning. Såväl Leif Eng i Lund
som BetzKönig i Tyskland har visat
signifikant positiva resultat i sina undersökningar rörande slagrutan, då
den är i rätta händer. Detta är viktigt

och förbises gärna av slagrutans belackare. Skulle man kalla in vilka som
helst att hantera filharmonikernas ni strument, kommer nog inga välljud.
Men man skulle inte därför underkänna vare sig dirigenten eller instrumenten. Ett objektivt instrument, vilket vi nu söker utveckla har den givna fördelen att varje registrering kan
få vetenskaplig relevans medan
slagrutans sub- jektiva registrering
måste upp repas i serier och insättas i
en statistisk utvärdering för
att observations- materialet ska få vetenskaplig signifikans. Men vetenskap
är det. I Lettland där motsvarande forskning bedrivs
i det statliga Fizikas Instituts har de fd kärnfysikerna utvecklat en sub- jektiv-statistisk
metod med nya intressanta klarlägganden rörande periodiciteter i de
ifrågavarande fältkaraktärerna. För
övrigt behövs alls inte för observationer i den verklighet vi lever i, att metodiken är förståelig. För vetenskaplig relevans krävs endast att observationerna är återupprepnings bara
av annan observatör. Metodiken är
strängt taget likgiltig.
Hur har den här obekväma rapporten
bemötts av de ansvariga? Den ledde
dock till att, så som Socialstyrelsen
(vilken förnekar elskadorna) lät elsanera sina egna lokaler, faktiskt nu
också BFR i detta fallet lät undersöka fältstrukturerna i sina nya lokaler.
I tron av att sedan behöva reparera
BFRs vetenskapliga anseende lät föreståndaren Bertil Pettersson därefter
kalla personalen till en lektion, som
han bad en "auktoritet" hålla, en professor som redan haft sin uppfattning
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klar i detta outforskade ämne. För att
undanröja alla risker att professorn
inför lektionen ifråga skulle ha kunnat
rubbas ur sina kända idéer tillställdes
han följaktligen inte denna rapport,
vilket emellertid ska lända denne till
heder att han själv var förbluffad
över.
BFR-rapporten redovisar en "blind"
undersökning på SAS, där viss personal var utsatt för besvärande eloch bildskärms- skador, en sjukdom
som ej är "godkänd" i Sverige. En
kart- läggning skulle ske antingen
med slagruta eller med radio av den
huvudsakliga inverkansfaktor som
uppställts i en hypotes. Man valde
slagruta. Träffen blev 100%. I just de
utrymmen som utpekades som farliga
för utvecklande av sjukdomen fanns
samtliga skadade. Slumpmässig
chans till detta resultat var 0,77%.
BFR borde åläggas ansvar att gå vidare i denna fråga. Dess svaga ledning, hr Pettersson, är manipulativ
och har visat ett svek i det samhällsansvar man har!
Dick Sjöberg

http://www.lu.se/info/LUM_04
_96/LUM4_53 _sjoberg.html
Göran Frankells artikel i ämnet finner Ni på sidan 9.
/Red.

Linné om Slagrutan
arl von Linnés Skånska
Resa (1749) innehåller
ett dråpligt avsnitt om ett
försök med slagruta. Vi citerar ur
den av Carl-Otto von Sydow redigerade upplagan (1975).
"Slagruta är ett underligt upptåg, med
vilken man vill inbilla folk, att rutan
skall säga varest metaller ligga fördolde. Min sekreterare tog esomoftast en kvist av hassel, som var jämt
delt i två grenar och med den förnöjde sitt sällskap. Detsamma skedde
ock här, då den ena gömde sin silvertabaquier, den andre sitt ur här eller där i buskarna, vilka sekr. tämmeligen lyckeligen uppletade. Jag,
som aldrig trott rutan och icke velat
höra henne nämnas, förtröt att
slagrutan skulle rekommenderas och
föreställte mig, att min följeslagare
och sekr. förstodo varandra till att inbilla sällskapet; ty gick jag avsides på
ett stort och högt fält norr om ladugården, skar där upp en liten torv
och lade dit min lilla penningepung,
täckte sedan med samma torv så
noga, att ingen människa skulle sett
minsta tecken därefter. Mitt märke
var en stor Ranunculus Fl. 467, som
stod strax därvid, och ingen annor
hög ört var mer på hela fältet. När så

var beställt, går jag ner till mitt sällskap, berättar att jag gömt min börs
på det fältet, bad sekr. med sin
slagruta uppleta dukaterna, så ville
jag ock tro henne; ty jag var säker,
att ingen dödlig mer än jag visste,
varest penningarne lågo.
Sekr. var nöjd, att han fått
ett tillfälle, genom vilket han
kunde förmå mig till mildare tanka om rutan, som jag
alltid talt om henne med åtlöje. Sällskapet var ock
nyfiket att se rutans mästareprov. Sekr. sökte länge och väl
hela timman, då jag med mitt värdfolk hade nöje att se rutan arbeta
förgäves. Alltså, som godset intet
kunde fås igen, blev rutan vårt löje.
Jag går sedermera att själv upptaga
min pung, men när jag kommer bort
på fältet, hade våra rutgängare genom sitt peripateticerande nedtrampat alla gräs, så att ej minsta tecken
sågs efter någon Ranunculus, och jag
måste söka efter mina dukater med
samma ovisshet som rutan. Jag hade
icke lust gå 100 dukaters vad om rutan, ty sökte vi alla, men förgäves,
både med löje och förtret. Änteligen
måste jag giva saken förlorad, då baronen och sekreteraren bådo mig utnämna rummet ungefärligen, varåt jag

tyckt mig nedlagt pungen, det jag
ock gjorde; men den fula rutan ville
intet slå, utan drog rutan åt en hel
konträr sida, och änteligen, sedan
både sekr. och vi alla voro trötte vid
rutan, och jag vid henne mest ledsen,
stante sekr. på en hel annor
sida av fältet, sägandes att
om pungen icke vore där,
så vore ogörligt för honom
säga stället. Jag böd icke till
att söka därefter, emedan
det icke var detta håll, därest jag tyckte mig lagt
pungen, men baron Oxenstierna lade
sig likväl på jorden att söka, då han
fick ned ett finger och drog upp den
lilla torven, under vilken dukat- erna
lågo. Således slog rutan rätt den
gången och skänkte mig de penningar, jag eljest förlorat. Detta är res
facti. Får jag se några stycken dylika
exempel, så måste jag väl tro, det jag
icke vill; ty det är helt annat med
magneten och attraktionen mellan
järn och järn, men att en hasselkvist
skall säga mig rikare metaller, det
samtycka varken våra utvärtes eller
invärtes sinnen, så att jag väl ännu
icke tror rutan, dock vill jag icke flera gånger gå med henne vad om lika
många dukater."

Reds Hörna
av Henrik Söderlund
Hej. Nytt nummer - Nya friska artik- om att hörsamma: Hör av Er till Boslar. Ett stort tack till alla de som hör- se Ahlstrand och Eva Svensson ang.
sammade min önskan (läs. vädderas artiklar på sidorna
jan) om text på diskett och mail.
4 & 12. Alla sådana enDet underlättar mitt arbete och
gagemang som ev. kan
mina fingrar. Tro mig ! På tal
bidra till att etablera
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en - om möjligt - fungerande dialog
med den traditionella vetenskapen
skall uppmuntras tycker jag.
Glöm inte manusstopp för nästa
nummer: 7 juni -98.
Red.

Bengans Fältsystem
av Per-Uno Fransson
id

Svenska Slagrute- förbundets möte i Hågel- byparken, Botkyrka i september. berättade Bengt Gustafsson om sina upptäckter.
Konstnärlig pendel-entusiast
från Borgholm

han hade ofta kommit i kontakt med
chakran. Efter att ha mätt chakran
över ett djurskelett fick han lust att
mäta på ett människoskelett. Röntgenavdelningen på Borgholms lasarett hade ett riktigt (inte modernt av
plast) skelett i garderoben. Bengt
undrade om det var “liv“ i skelettet
och om han fick mäta på det. Nej,
det var inget “liv“ i skelettet, lovade
personalen, men Bengt fick undersöka det. Han hittade de 7 största
chakrana och dagen efter gick han
dit igen för att se om skelettet hade
även något kraftfält (aura) runt sig
och han fann det vara 3 meter stort.

Tyvärr har vår vän Bengt Gustafsson
under hösten 1997 avlidit i en hjärtinfarkt och lämnat oss alldeles för tidigt. Bengt hade mycket spännande
och viktiga saker kvar att utföra. Han
började med pekarna 1991 efter att
ha blivit inspirerad av Dan Mattssons
bok och upptäckte bl a att han kunde mäta variationer i hustruns energifält. Jag citerar hans boks framsida Naturen skapar sfäriska bubblor.
nedan, därför att:
Naturen skapar enligt Bengt sfäriska
bubblor om inga störningar finns.
Boktiteln säger vad forsk- ningen Hartmann- och Curry-rutor, som ju
handlat om:
även är 3-dimensionella, kanske är
“Magnetism Styr Livet, Din boen- sammanpressade bubblor? Bengt
demiljö och Hälsa” En bok om de fann redan 1992 ett mönster i kroppen, ungefär som spolar, och som
stora livsfrågorna.
bla fanns mellan varje led i handen.
Bengans fältsystem, en modern verHans pendelmätningar visar på en
sion av etern! Människan, djur och
enpolig magnetism. Bengt har senare
växter i samma fältsystem!
fått verifiFinns här också supersträngar? Beerat av en
skrivning av magnetismens gåta och
känd biolivets energiflöde. Jord- strålning, en
log, att hans
orientering i det jordmagnetiska fälmätresultat i
tet. Har vi funnit själen - kärlekens
princip är
energifält. Läs om detta i boken! Har
riktiga, för
vi lyckats lösa orsaken till reumatism,
även bioloelöverkänslighet och bildskärms- sjugen hade
kan? Studera kroppens energifält
kommit fram till enpolig magnetism
och lär dig testa dina kroppsliga störmed en annan metod. Detta visar att
zoner och din boendemiljö. Anvisvi på jorden har ett fältsystem, som
ningar i bok- en!“
många redan accepterat och tror på
men ingen kunnat bevisa.
Skelett i garderoben.
Bengt har gjort undersökningar av bl
Likt många andra slagrutemän, var
a fälten kring vatten (flytande, snö,
också Bengt en duktig healer och
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is), saltlösning, metaller, växter, grenar, svampar, frukter, vitlök, ekollon, magneter, Hartmannfält, halogenlampa, vanlig glödlampa, benbitar
och kring människor med olika
krämpor, ibland både före och efter
healing. Med pendeln hittar han obalanser före healing/balansering och
efteråt kan han undersöka om behandlingen gett önskat resultat.
Ett sevärt resultat av Bengans unika
forskningsarbete är att hans noggranna, tidsödande pendlande och ambitiösa arbete gett ca 50 oljefärgstavlor
av auror runt olika föremål. De är
mycket spännande att studera för
slagrute- människor, speciellt för
dem, som har intresse för aurans utseende kring allt levande och dött.
Auran är indelad i många små olika
segment med olika polaritet. Ungefär
hälften av tavlorna finns svart-vitt avbildade i hans bok.
Bilderna ovan föreställer fälten
kring två händer, den vänstra tillhör en reumatiker.

Ovan nämnda bok går att få tag i
via: Eva Svensson 08-510 110 25.
/Red.

Full- och Nymånetider -98 & -99
u kan använda dessa
full- resp. nymåne-tider
för att t ex mäta jordstrålning och söka förändringar
av bredd~styrka hos Curry-,
Chakra- och Hartmannäten,
sprickzon, vattenåder, pelare etc.
En del chakranät flyttar sig visst
ibland? Kolla!
Det finns säkert många felkällor vi
kan råka ut för, några nedan. Innan
du kollar ev. avvikelser vid full- och
nymåne-tider, bör du på samma plats
ha dokumenterat de dygnsavvikelser
en del anser sig ha uppmätt. Annars
kanske du bara mäter dygnsavvikelsen om dess maxvärde sammanfaller

med ev måneffekt viss tid. Kolla och stickprov på olika linjer du känner
gör statistik som du kan dela med dig hemma, där du antagligen mäter efav!
tersom du behöver vara där ofta vid
Försök lära dig en mätteknik, som olika tider under dygnet. Försök gärger så exakt mått som möjligt. Ett na kolla linjernas riktning och plus/
sätt är att lägga t ex ett måttband minus. Försök mäta styrkan och ev
tvärs över ex en Currylinje, sedan avvikelser. Ju känsligare man är deskollar du grovt var du uppfattar kan- to bredare uppfattar man antagligen
ten. För att få exakt mätning för du linjen. Sover någon oroligare när du
sedan tex en pennspets längs mått- mäter starka~breda linjer? Börjar du
bandet med vänster handen så lång- med dylika mätningar ökar din känssamt att pendel, pendel- spröt, peka- lighet snart och du upptäcker kanske
re eller testfjäder i höger- handen nya svaga linjer mellan de “gamla“ .
hinner ge utslag när du koncentrerat Osv…
Hör gärna av dig, skriftligen, om
frågar efter kanten.
du hittar något!
När du håller på att testa fortsätt att
mäta “vad du kommer på“ och gör
P-U Fransson

1998
Vår svenska tid är:
Normaltid GMT + 1 tim.
Sommartid GMT + 2 tim.
Du måste veta om det är
sommartid eller ej och justera GMT-tiden!
Vi har justerat tabellerna
efter dessa sommartider:
98-03-29 02.00 --10-25 03.00
99-03-28 02.00 --10-24 03.00

1999

Ny/Full

GMT

SVENSK

GMT

SVENSK TID

F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F

98-01-12 17:24
98-01-28 06:01
98-02-11 10:23
98-02-26 17:26
98-03-13 04:34
98-03-28 03:14
98-04-11 22:24
98-04-26 11:41
98-05-11 14:29
98-05-25 19:32
98-06-10 04:18
98-06-24 03:50
98-07-09 16:01
98-07-23 13:44
98-08-08 02:10
98-08-22 02:03
98-09-06 11:21
98-09-20 17:02
98-10-05 20:12
98-10-20 10:09
98-11-04 05:18
98-11-19 04:27
98-12-03 15:19
98-12-18 22:42

98-01-12 18:24
98-01-28 07:01
98-02-11 11:23
98-02-26 18:26
98-03-13 05:34
98-03-28 04:14
98-04-12 00:24
98-04-26 13:41
98-05-11 16:29
98-05-25 21:32
98-06-10 06:18
98-06-24 05:50
98-07-09 18:01
98-07-23 15:44
98-08-08 04:10
98-08-22 04:03
98-09-06 13:21
98-09-20 19:02
98-10-05 22:12
98-10-20 12:09
98-11-04 06:18
98-11-19 05:27
98-12-03 16:19
98-12-18 23:42

99-01-02 02:50
99-01-17 15:46
99-01-31 16:07
99-02-16 06:39
99-03-02 06:59
99-03-17 18:48
99-03-31 22:49
99-04-16 04:22
99-04-30 14:55
99-05-15 12:05
99-05-30 06:40
99-06-13 19:03
99-06-28 21:38
99-07-13 02:24
99-07-28 11:25
99-08-11 11:09
99-08-26 23:48
99-09-09 22:02
99-09-25 10:51
99-10-09 11:34
99-10-24 21:02
99-11-08 03:53
99-11-23 07:04
99-12-07 22:32
99-12-22 17:31

99-01-02 03:50
99-01-17 16:46
99-01-31 17:07
99-02-16 07:39
99-03-02 07:59
99-03-17 19:48
99-04-01 00:49
99-04-16 06:22
99-04-30 16:55
99-05-15 14:05
99-05-30 08:40
99-06-13 21:03
99-06-28 23:38
99-07-13 04:24
99-07-28 13:25
99-08-11 13:09
99-08-27 01:48
99-09-10 00:02
99-09-25 12:51
99-10-09 13:34
99-10-24 22:02
99-11-08 04:53
99-11-23 08:04
99-12-07 23:32
99-12-22 18:31
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Statliga anslag till slagruteman
Hämtat från Internet
LUM - Lunds Universitet Meddelar, nr 3 1996
Statliga anslag till slagruteman:
Vidskepelse eller seriös forskning?

stitutet säljer även rapporten. Eftersom Sjöberg under den senaste tiden
fått mycket uppmärksamhet i massmedia, ringer många till BFR och vill
köpa rapporten; de blir då hänvisade
till Institutet. Hos BFR finns bara ett
manuskript arkiverat.
- Den rapport Sjöberg lämnat till
BFR uppfyller på intet sätt de krav
man rimligen bör ställa på vetenskaplighet. Den innehåller ett sammelsurium av obevisade på- ståenden om
sambanden mellan jordstrålning och
ohälsa. Sjöberg kan uppenbarligen
inte skilja på tro och vetande, meddelar BFR:s informationschef Britt
Olofsdotter.

Jordmagnetiska fält och deras effekter på hälsan är i många forskares
ögon medeltid och svartkonster.
Men 1991 anslog BFR, Statens råd
för byggnads- forskning, 60 000
kronor till en vetenskaplig rapport
om sådana fenomen. Rapporten är
skriven av en entusiastisk förespråkare för vinkeltrådar och slagrutor
och har delat BFR i två läger. Rapporten befinner sig i ett tillstånd av
"levande död"; den trycks inte av
BFR men trycks och sprids av sin
Alltför entusiastisk?
upphovsman. Också i Lund finns det Den som drev igenom denna BFRuniversitetsanställda med intresse för satsning var Sten Flodin, en nu penslagrutor.
sionerad handläggare vid rådet. FloFör ett år sedan skrev vi i LUM om din träffade Sjöberg på en kurs i
hur arbetslösa ungdomar i Staffans- "ekologisk design".
torp lärde sig att söka efter jordmag- - Först tyckte jag allt var "nys", benetiska kraftlinjer. Pro- jektet finansi- rättar Sten Flodin för LUM. Men seerades med ALU-pengar och fick dan jag i en kaffepaus fått pröva ett
åtminstone en forskare vid universite- par vinkelböjda mässingstrådar och
tet att reagera offentligt: ska allmänna fått utslag i dem blev jag tveksam.
medel förslösas på "svartkonster" Tänk om det låg något i att sådana
samtidigt som sparkraven ökar inom kraftfält kunde påverka hälsan? Då
högre undervisning och forskning?
måste det ha vittgående konsekvenVisst är frågan om vad som är pseu- ser för inrednings- planering och nydovetenskap och vad som inte är det och ombyggnad.
brännbar. Och den blir ännu mera - Det var egentligen inte ett forskbrännbar om anslagsgivande statliga ningsanslag som beviljades, även om
myndigheter är oense om gränsdrag- vi brukar kalla allt "forskningsanslag".
ningen. "BFR-rapporten" (om den nu Syftet var att Dick Sjöberg skulle
får kallas så) heter "Kan hälsan på- göra en sammanställning av vad
verkas av naturens fält?" och har andra och han själv gjort på det här
skrivits av arkitekten Dick Sjöberg. området. Han levererade också rapDenne driver en firma, Institutet för porten enligt avtalet. Min uppfattning
Bygg-biofysik, som anordnar före- är att BFR borde ha publicerat den.
drag och utför mätningsuppdrag. In- Men det vann jag inte gehör för.
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Men var det lämpligt att ge uppdraget till en entusiast som dessutom ägnar sig åt kommersiell verksamhet på
detta område? Kan man då garantera vetenskaplig objektivitet? undrar
LUM.
- Alla har rätt att söka anslag, blir
svaret. Vi gör inte skillnad på om ansökan kommer från någon på en universitetsinstitution eller en privatperson. Och objektivitets- kravet är inte
så lätt att uppfylla som många tror.
Den som söker anslag söker naturligtvis till något de redan är intresserade av och känner för. Att skriften
på omslaget är märkt med "BFRrapport" och har hänvisning till forskningsanslaget kommenterar Dick
Sjöberg på följande sätt:
- Vad jag förstår finns det ingen regel
som säger att BFR måste trycka alla
rapporter. Men rapporterna är allmän handling, och i det här fallet rör
det sig ju dessutom om en rapport
som allmänheten har stor anledning
att fråga efter. Det vore oanständigt
att inte trycka den... det vore censur.
- Intresset för det här speglas i massmedia. Senast jag gick ut med en
pressrelease blev jag intervjuad i fyra
tv-kanaler och i 14 radiosändningar.
Medierna berör inte det vetenskapliga etablissemangets inställning till
"fält- forskarna", och man tycks inte
heller förvånad över att BFR stöder
denna typ av forskning - trots att det
nyligen blev rabalder på
Stockholms universitet, när det uppdagades att en universitets- lektor
där erbjöd allmänheten kurser i slagruteteknik.
forts nästa sida.

Statliga anslag... forts.
forts från sidan 9.
Drabbade av "currykryss"
I den sjöbergska rapporten beskrivs
två typer av kraftlinjer, currylinjer
och hartmannlinjer (uppkallade efter
sina upptäckare). Fälten bildar två
slags rutmönster som ligger orienterade i olika riktningar; curryzonerna
har fyra meters sida, hartmannzonerna tre meter.Till detta kommer andra
geofysiska kraftfält orsakade av
sprickbildningar i grunden och vattenförekomster. Alla dessa fält registreras med slagruta eller vinkelböjda
metalltrådar som bärs i händerna och
kommer att svänga mot eller från
varandra beroende på vilken typ av
fält det gäller.
I de punkter där alla dessa kraftlinjer
råkar korsa varandra kan det enligt
rapporten vara hälsovådligt att vistas
en längre tid. Att somliga människor
tycks vara överkänsliga mot elektriska fält vid bildskärmar skulle kunna
bero att datorn är uppställd i ett curry-kryss. En rad sjukdomstillstånd
från cancer och allergier till plötslig
spädbarnsdöd kan uppstå om man
råkar ha sängens huvudgärd belägen
på en sådan punkt, enligt Dick Sjöberg. Han beräknar att risken för att
ha ett currykors över sin huvudgärd
är en på hundra. 60 fall av "amalgamskador" har undersökts av Sjöberg, och det har befunnits att samtliga brukade sova i ett kraftlinjekors,
trots att rent statistiskt bara en på
hundra borde ha gjort det - just denna undersökning nämns av Sten Flodin och har tydligen gjort djupt intryck honom.
Den springande punkten är att det
knappast finns något objektivt sätt att
fastställa var dessa geofysiska kraftlinjer finns. Enligt Dick Sjöberg kan

vem som helst lära sig använda använda slagruta eller vinkeltrådar
"ungefär på samma sätt som när man
lär sig spela flöjt". Men icke desto
mindre är det något slags känslighet
man måste träna upp. Radio används
också för att spåra zonerna men är
tydligen ett ofullkomligt hjälp- medel.
Förra året flyttade BFR in i nya lokaler, och på Sten Flodins initiativ
genomförde då Dick Sjöberg mätningar på arbets- platserna.
- Somliga tog det på allvar, andra var
skeptiska, berättar Dick Sjöberg.
Jag minns en sekreterare som skulle
hamna i ett kryss och som därför ville
byta rum med en arbetskamrat. "Du
tror ju ändå inte på det här," sa hon.
Men när det kom till kritan ville kollegan inte byta...
- Jag har varit kallad till många arbetsplatser. En av dem var förresten
UB i Lund i samband med en ombyggnad, tillägger Sjöberg. Förordet
till Sjöbergs rapport är skrivet av
högskole- lektor Lennart Axel Grip
som verkar på institutionen för byggnadsfunktionslära vid LTH.
- Jag har skrivit förordet i min
egenskap av lärare. Som sådan har
jag fått frågor av mina elever om
dessa obekanta naturliga kraftfält.
Det har känts som en brist att inte
kunna besvara dem. Jag vet att det
här ämnet är tabu och att många säkert tycker att BFR dummar sig.
Själv tycker jag det är glädjande att
man satsar på att utreda dessa fenomen, säger Lennart Axel Grip till
LUM. Lennart Grip har också arrangerat flera seminarier på temat biofysiska fält. De har hållits på S:t Larsområdet och bevistats av arkitekter,
forskare, tekniker, medicinare och
många andra. Till en början stöddes
seminarierna ekonomiskt av
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M-landstinget, men detta drog sig
senare ur.
Vetenskapliga sanningar avgörs som
bekant inte av allmänna meningen eller genom folkomröstningar. Icke
desto mindre styrs forskningen av de
medel som ställs till förfogande av
det allmänna. De flesta forskare och
många skattebetalare anser att man
förslösar allmänna medel om man
satsar på forskning om geofysiska
kraftlinjer och deras eventuella effekter på hälsan. Å andra sidan finns det
säkert skattebetalare som uppskattar
att deras pengar används till just sådant.
Vad är vetenskap, och vad är
pseudovetenskap?
I vetenskapssamhället går det alltid
att hitta en minoritet som hävdar att
"pseudovetenskapen" är "vetenskap". Ibland är minoriteten liten och
lätt att avfärda. Ibland är den större
och svårare att avfärda. Hur det är
just i fallet med geofysisk kraftlinjeforskning kan inte LUM bedöma.
Och det är inte heller för att döma i
den saken som denna artikel har
skrivits. Snarare för att väcka debatt
om gränslinjen mellan pseudovetenskap och vetenskap. Den är inte alltid så lätt att dra. Det kan vara ett av
skälen till att de flesta forskare ogärna går ut i massmedia för att bemöta
vad de anser vara övertro och vidskepelse.
Göran Frankel.

Centripetvattenvirvelgenerator
av Gudmun Rapp
ag kallar vattenvirvelgeneratorn en centripet
därför att den centri- petala rörelsen hos vattnet
utnyttjas. Det är en mycket enkel
konstruktion. Man behöver bara
vanliga hand- verktyg.

kopling till denna.
När vattnet skruvades på lät jag det
stiga upp till bräddavloppet. Efter ett
kort ögonblick bildades en underbart
vacker vattenvirvel.

Jag vill framhålla att experimenten utfördes med en centripet som inte var
optimerad för separation. En seriekoppling av flera enheter skulle naturligtvis dessutom ytterligare ha förbättrat resultatet.

Dokumenterade experiment
Totalt gjordes 97 dokumenterade
experiment för att utröna om den
cykloida virveln kunde användas för
att separera grovmalet kaffe från vatten. I medeltal separerades 97% (min 95%) av
det kaffe som injicerades
i flödet före inloppen ut i
huvudkärlets centrumutlopp.
Föroreningen räknat i uppskattat antal partiklar per liter vatten (ppl) varierade i olika försök mellan 4.000
och 15.000 i inloppsflödet. Utloppsflödet var emellertid delat lika mellan
det centrala och det perifera utloppet. Detta innebär att ppl i det perifera utloppet (med renat vatten) reducerades till i medeltal 240 to 900
(6%).

Huvuddelen består av ett vertikalt
400mm långt plexiglasrör; 100mm i
diameter. Röret förses med en botten
som limmas fast; i centrum borras ett
hål för ett 10mm utloppsrör. 20 mm
ovanför botten görs ett hål i huvudröret för ett andra utloppsrör med samma diameter. Hålet, och röret, bör
vridas åt vänster ca 30 gr. 60mm nedanför övre kanten på huvudröret
görs ett hål för ett inloppsrör med
10mm diameter som bör vridas ca
30 gr till höger för att ge vattnet en
rotations- impuls. (Jag använde tre
inlopp med 120 gr intervall men det
är inte nödvändigt för att få en bra
virvel. Inloppshastigheten hos vattnet
kommer emellertid att öka trefaldigt
med endast ett inlopp, vilket kanske
kan påverka separationsresultatet).
Densiteten hos det kaffe som använJag tyckte också att det var praktiskt
des för första gången motsvarade en
att göra ett extra bräddavlopp ungevertikalhastighet i stillastående vatten
fär 20mm nedanför överkanten
från ca -3 till +8 cm/sek. Majoriteten
De olika in- och utloppen utrustades av kaffekornen var lättare än vatten
med korta 10 mm mässingsrör på (+värde). Kaffet dras mot virvelcentvilka plastslangar krängdes. Mäs- rum. Utloppet på centripetens baksisingsrören lim- mades fast med Su- da är stängt. Utloppet för det renade
per-Epoxy. Huvudröret bör sedan vattnet syns vid den högra nederdemonteras på ett stativ så att man får len.
ordentlig plats för det centrala ut- Separationen av olja var också
gångsröret i botten. Jag arrangerade mycket framgångsrik men jag hade
plast- slangar av olika tjocklekar inte möjligheterna att kvantifiera innekopplade på varandra så att jag fick hållet i de två utloppen. Synbarligen
ett flöde av ca 3 lit/min i varje utlopp. blev dock nästan all olja som fanns i
Föroreningarna injicerades i huvud- inloppen insugen i virvelcentrum och
ledningen före inloppen i huvudröret följde med i centrumutloppet.
med hjälp av en av- stängbar shuntSLAGRUTAN

Dricksvatten
När jag behandlar rent kranvatten i
centripeten stänger jag utloppet vid
sidan av huvudröret; bara centrumutloppet i bottenplattan används.
Många som är händiga med slagruta
e dyl har sagt mig att det finns ett
starkt kraftfält runt centripeten ut till
omkring en radie av en meter och ett
ännu starkare ovanför virveltratten
som sprider sig ut uppåt.
- - En amerikansk vetenskapsman
meddelade nyligen på den så kallade
Vortex-L-listan på Internet att han
hade gjort en teoretisk studie av en
vattenvirvel. Han avslutade sitt meddelande med: "Jag har med visst intresse noterat Viktor Schaubergers
idéer där han föreslår att energi kan
manifesteras genom en vatten- virvels
produktion av negativ entropi. Enligt
min analys kan en sådan vortex kan
möjligen produ- cera negativ entropi."-Vare därmed hur som helst, vi har i
många år alltid haft många liter virvlat
vatten i kylskåpet. Min hustru har lärt
sig att handha centripeten för att vara
säker på att det alltid finns ett tillräckligt förråd även när jag inte är
hemma.
Forts. nästa sida.

Vilka Slagrutebevis finns?
av Eva Svensson
i tänker dokumentera vad
det finns för bevis kring
slagruta för mätning av
t ex jordstrålning samt
bevis för aurans existens.
Varför?
Vi behöver övertygande argument
och dokumentation när vi diskuterar
slagruta, jordstrålning och bl a dess
hälsopåverkan med skeptiker och
nybörjare.
Målet är att skriva en större artikel
med kända fakta, som t ex vetenskapliga bevis och över- tygande
tester. I artikeln ska vi räkna upp de
viktigaste “bevisen“, visa källorna
och kort sammanfatta innehållet. En

sammanfattning ska sedan göras på
sammanfattning (<A4), var kan
en A4-fram- och baksida, så att alla
man skaffa dokumentet, kostnad,
intresserade kan kopiera och dela ut
den vid behov.
Vi är tacksamma om du vill hjälpa till
med ovanstående. Vi som bestämt
Vad känner du till i ämnet?
oss för att samla upp information
Hör av dig om du har eller känner till kring detta är:
exempelvis alla slag av
• vetenskaplig dokumentation av
slagruta, jordstrålning och aura
• tester
• sådan dokumentation du anser
borde vara med
• slagruteförsök som indikerar samband
• vi behöver för varje “verk“ ha t ex
författare, utgivare/förlag, titel, år,
ISBN-nummer, kopia eller kort

Eva Svensson, Per-Uno Fransson,
Eva Olsson och Tony Eckardt
Kontaktperson:
Eva Svensson
Albert Målares väg 19 B
187 75 TÄBY
Tel & fax: 08 - 510 110 25

Centripetvattenvirvelgenerator... forts.
Forts. från sidan 11.
En enkel Centripet för behandling av dricksvatten
En tom 1,5 liters PET-flaska används som reaktionskärl. Mässingseller kopparröret med påträdd
plastslang som används som vattenintag har en diameter av 10mm. Var
noga med att borra ingångshålet i
den styva, förstärkta, delen av botten och att hålet riktas så långt åt
höger som möjligt så att vatteninsprutningen blir tangentiell. Borra sedan ett 10mm hål i kapsylen och fäst
ett ca 40mm långt utgångsrör i detta
med hjälp av lim på båda sidor av
kapsylen. Trä på några centimeter
plastslang. I centrum av botten finns
en liten förhårdnad. Borra ett hål i
denna och skruva fast en krok som
kan användas att hänga upp centrip-

eten i. Borra också ett litet hål i bot- tomflaska för att ge stadga åt detta
ten så att luften slipper ut när flaskan utlopp.
fylls med vatten.
Videofilm
Häng upp centripeten på en lämplig
plats över diskbänken eller dyl,
koppla ingångsslangen till kranen,
skruva på kapsylen, skruva på vattnet och du kommer snart att se en
vacker virvel utveckla sig i flaskan.
Reglera vattennivån till precis under
vattenintaget. Var försiktig, det är
lätt att bli våt! Genom att koppla på
plastslangar av varierande diameter
kan man experimentera med olika
vattenflöden och se hur virvelns utseende förändras.
Genom att göra ett extra utlopp 510 cm ovanför kapsylen kan man
göra separationsexperiment. Här
måste då flaskan förstärkas med ett
stycke pålimmad plast från en annan
SLAGRUTAN

Jag har gjort en videofilm med kommentarer på engelska som bl a
handlar om centripetens konstruktion och om några experiment med
kaffe och olja. Den som vill låna filmen (Europeisk standard), sänd ett
email till grappo@bahnhof.se.
Internetadress:
http://www.bahnhof.se/~grappo/
metaphysics/Centripet.html

Han upptäckte Tankespåret
issa människor har förmågan att hitta vatten
med hjälp av slagruta.
Men det är också möjligt att hitta borttappade saker eller försvunna människor och djur på
samma sätt! Detta är fastställt av
Göte Andersson, 51 år, som för
snart tio år sedan upptäckte det
sk. PSI- spåret.
Hans förmåga har undersökts vetenskapligt och under sträng kontroll.
Av 40 försök gjorda under en treårsperiod blev 32 helt lyckade, hela
tiden med slagrutans hjälp. Intresset
för slagrutans möjligheter väcktes tidigt hos Göte av hans far, Arthur
Andersson, som är en välkänd vattenletare i Svanskog, Värm- land.
Han har med slagrutans hjälp - en
enkel videklyka - hjälpt hundratals
personer att hitta rent och friskt vatten.
Visualisering
Själv är Göte konstnär och har en
stark inre förmåga till visuali- sering,
(att skapa sig en bild), som spelar en
stor roll i hans fortsatta experimenterande. Han är bosatt på en gudabenådat vacker plats, Skäggebols
gård, just där Glafs- fjorden rinner
ut i Byälven. Han har alltid intresserat sig för parapsykologi och läst
många skrifter i ämnet. Bl a hade
han läst någonstans att det var möjligt att mäta människans utstrålning,
auran, med hjälp av slagruta och ville ha sin fars hjälp med att pröva
detta. Arthur tyckte först det var lite
konstigt för han hade ju hittills bara
använt sin grenklyka till att leta efter
vattenådror. Men han gick med på
förslaget och fann, till sin förvåning,

att klykan gjorde kraftiga utslag runt
Göte.
- Jag ville utröna om det gick att utvidga denna utstrålning och prövade
med att tänka mycket intensivt på en
stol några meter bort. Till den erfarna slagrute- mannens stora förvåning
fann han ett tydligt "spår" mellan
Göte och stolen. Göte hade alltså
med tankens kraft skapat ett energistråk från sig själv till ett annat föremål. Det första PSI-spåret (tankespåret), var upptäckt!
(PSI är den 23:e bokstaven i det grekiska alfabetet. Samtliga paranormala
fenomen brukar samlas
under beteckningen PSI.)

(sändaren) stod på en särskild plats
och sände sina starkt koncentrerade
tankar mot före- målet, som han alltså inte visste var det låg gömt.
Hög träffsäkerhe t
Personer med slagruta hade först
undersökt så att inga störnings- moment i form av vattenådror, stark
jordstrålning eller annat fanns på
platsen. När så Göte hade visualiserat det gömda föremålet gick slagrutepersonen i en cirkel
runt sändar- platsen och
där klykan slog kunde
ett spår följas fram till
platsen där föremålet
låg gömt. Experimenten
upprepades alltså 40
gånger med flera olika
varianter, några mycket
avan- cerade, under
treårsperioden och under ytterst noggrann kontroll. Av de
40 försöken lyckades 32 helt, medan endast ett fåtal blev helt misslyckade. Därmed hade forskarna
fått bevis för att PSI-spåret existerar. Tillsammans skrev de en rapport, som vann första pris i en tävling
som utlysts av en av de ledande
para- psykologiska tidskrifterna,
Journal of the Society for Psychical
Research i England. Jacobson och
Tellefsen anser i sin rapport (se internetadress:http://home3. swipnet.se/~w-33505/ artiklar/psi/eng/
track1.htm Reds anm.) att Göte
Andersson har gjort ett verkligt genombrott inom PSI-forskningen och
menar att PSI-spåret verkligen existerar.

Ψ

- Jag blev mycket intresserad av denna upptäckt,
men inget är ju en sanning
om bara en eller ett par
personer känner till det.
Jag måste ha mer bevis för att det
här tankespåret verkligen existerar.
Därför tog jag kontakt med några
duktiga slagrutemän och -kvinnor
och ägnade några år åt att utveckla
förmågan och kunskapen att med
visualisering etablera ett "spår" mellan mig och föremål, som gömdes
ute i terrängen och att sedan med
slagrutans hjälp leta upp dem. Men
jag ville också ha det här fenomenet
vetenskapligt undersökt och dokumenterat, säger han. Därför tog
Göte kontakt med fysikern Jens A
Tellefsen och Nils-Olof Jacobson,
psykiater med stor kunskap inom
PSI-området, och en projektgrupp
bildades. Forskningen, som alltså
pågick under tre år, utfördes så att
föremål, även människor, som Göte
kände till, gömdes ute i terrängen,
utan att han visste var. Göte
SLAGRUTAN
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Han upptäckte.... forts.
Experimenten visar att avstånd inte
tycks ha någon betydelse. Resultat
har nåtts på avstånd från något tiotal
meter upp till flera mil. Vid ett tillfälle
gjordes under en dag nio experiment
varav sju var helt lyckade
Skrev bok
Göte Andersson har också skrivit en
bok, som han helt enkelt kallat för
PSI-spåret, där han redovisar forskningsresultatet plus sina många egna
erfarenheter av detta parapsykologiska fenomen. På ett ställe skriver
han om sin "upp- täcktsfärd i en
osynlig, men icke desto mindre reell
verklighet, som på grund av sin gåtfullhet fått benämningen paranormal
eller parapsykologisk. (Para betyder
vid sidan av eller parallellt.) Han
framhåller vidare att den out- forskade energi som verkar här sannolikt
inte genereras av män- niskan, utan
kommer från det utbredda energifält
som, antar han,
genomströmmar allt. Människans
aura är en del av detta kraftfält och
av holistisk natur.
I avslutningen kommer han in på ett
fenomen som benämns psykometri.
Det betyder, att personer med denna
egenskap endast genom att beröra
ett föremål får intryck av specifika
händelser föremålet varit inblandat i.
Den psykometrikänslige upplever att
det finns något slags inpräntning kvar
i föremålet. Kanske är det så att den
psykometrikänsliges intryck endast
skenbart hämtas från själva föremålet, utan från det
holistiska fält som omger det, resonerar Göte. Man kan då anta att föremålet endast är en kontaktpunkt
för de avtryck eller minnen, som finns
lagrade i fältet någonstans. Härifrån
är inte steget långt till synskhet och
fjärrskåderi. Kanske är Götes upp-

täckt av PSI-spåret en förklaring till
att vissa personer så att säga kan "se
runt hörnet"? Eller till att exempelvis
hundar kan hitta tillbaka till sina forna
hem om de byter ägare och
transporteras till platser som ligger ett
25-tal mil bort? Kanske leder dem
deras visuella bild av matte och husse
tillbaka hem? Det kan tänkas att det
då etableras ett PSI-spår att navigera
efter.

reds ytterligare av vetenskapen. Han
vill ha kontakt med forskare och tekniker, som kan hjälpa till att konstruera ett instrument, som kan mäta den
energi - eller vad det nu är - som via
PSI-spåret påverkar
slagrutegängaren - Förutom de rent
vetenskapliga försöken tillsam- mans
med rutgängarna Leif Andersson och
Karin Eriksson har Göte gjort en
mängd lyckade försök, där de med
tankekraft och slagruta hittat persoVill bevisa
ner, som gömt sig i skogen och i nåGöte är en lugn och eftertänksam got fall även döda djur.
person, som inte använder stora ord Göte Andersson väntar sig att hans
om sin sällsamma egenskap, som inte upptäckt av PSI-spåret ska hjälpa till
berättar mer än han kan stå för. På att lösa hittills olösta gåtor på det pafrågan om det han sysslar med skulle rapsykologiska planet
ha något med magi eller ockultism att
göra slår han ifrån sig med båda hän- Ur boken "Svenskarna och deras
derna.
övernaturliga upplevelser" av Nils
- Nej, det här rör sig om ännu gans- Norlén, utgiven på Parthenon förka okända krafter, som många män- lag.
niskor har mer eller mindre av, tror
han. Men svartkonst - nej...
Göte vill också gärna inför författaren
bevisa att PSI-spåret existerar. Eftersom även jag under gynnsamma
omständigheter får klykan att slå, tror Texten hämtad på Internet: http://
han att det ska fungera. Jag får först home3.swipnet.se/~w-33505/ argenomsöka platsen med videklykan tiklar/psi/swe/psi.htm
för att utröna om det finns något som Har ni några frågor kring boken:
kommer att störa vår lilla "seans".
"Svenskarna och deras över- naGöte står blickstilla och visuali- serar turliga upplevelser" eller Psi ett föremål, som jag inte vet vad det spåret , hör gärna av Er till :
är eller var det befinner sig. Att han Robert Näslund
anstränger sig riktigt hårt märks; han Betesgatan 20
är liksom inte mottaglig för intryck 736 35 Kungsör
utifrån under en minut eller så. Sedan Email:
får jag gå med slagruta över området robert@mail.org eller
robert@hd.swip.net
mellan honom och föremålet och jag Tele: 070-693 00 63
kan bara säga ett: - Det drog i kly/Red.
kan utav bara den..! Föremålet som
han nått med sin tankekraft är ett
träd cirka trettio meter bort.
Han önskar att de här fenomenen utSLAGRUTAN

6-punktssystem. Del 1.
av Per-Uno Fransson
id Svenska Slagruteförbundets Höstmöte 199710-12—14 i Hågelbyparken - Botkyrka höll Eva Olsson och Tony Eckardt spännande
och engagerande föredrag, workshop och video- visning för oss
om sina erfarenheter under lördagen.
6-punktssystem sedan 1992
Eva & Tony är kanske de, som arbetat mest med 6-punktssystem eller
sexkantfönster, som är en vanligare
benämning hos oss i Slagruteförbundet. De har arbetat med denna
typ av jordstrålning sedan 1992. Inspirationskällor har mest varit deras
bekantingar Arne Groth (låter bekant
som inspirations- och faktakälla) och
Channie West. Arnes källa var munkar vid gränsen Sovjet & Kina.
Channie hade fått sina kunskaper
från 30-års utbildning av utomjordingar. Eva & Tony har amatörforskat i ca 30 år och haft brett intresse
för det okända, inte bara för 6punktssystem utan också för gamla
gravsättningar, stenbumlingar, osynliga väsen, andra dimensioner, parapsykologi, UFOn, radio- och TVkontakter med “andra sidan“ osv.
Öppningar till andra världar
Det, som kittlade deras intresse mest
för 6-punktssystemen, var att de av
en man, som påstod sig vara en
UFO-pilot vid namn Edeecha, hade
fått veta att dessa fönster hade att
göra med kopplingar till andra planeter och var landningsplatser för
UFOn. De fick även information om
bl a hur man mellan planeter åkte i
tunnlar av vit tid = icke-tid. Dessa
tunnlars start- och slutpunkter är 6-

För att tillmötesgå alla de UFOintresserade medlemmarna i vårt
förbund har vi valt att ta med
vidstående artikel trots att den
inte direkt ligger i linje med SSF:s
inriktning.God läsning, del 2 finner ni i nästa nummer.
/Red.

punktssystem, som vi kan hitta med
slagruta på jordytan. Storleken kan
vara från 5 till 500 meter. Dessa
fönster är också andningspunkter för
jorden, där energi strömmar in och
ut. När de täpps till av kraftledningar
eller felaktigt byggda hus störs det
naturliga systemet. Nedskräp- ningen
med el, kärnkraft, atom- bomber,
avfall etc lär göra att planeterna närmast jorden i Vintergatan ej är beboeliga.
Vit-tids- eller icke-tids-tunnlar
Aktiveringstiden av ett 6punktssystem kan vara från någon
minut till några timmar. Just då kan
man färdas i dessa tunnlar av “vit tid“
mellan planeterna. Varje omkoppling
till en ny tunnel tar 0,00043 sekunder. Andromeda- galaxen ligger
mindre än en timmes restid bort, när
man färdas på detta sätt.
Instrumentet, som ger utslag för
jordstrålning
Eva och Tony berättade om hur de
på sin fritid släpade på ett meterlångt
mätinstrumentet i skog och mark för
att hitta aktiva fönster. Deras instrument, fältstyrkemetern, mäter luftelektri- citeten, dvs ett statiskt elfält.
Mellan jorden och atmosfären finns
ett statiskt elfält med styrkan ca 100
Volt per meter. Detta får ej sammanblandas med 50 Hz “brumfält“ från
elledningar, som kan orsaka elöverkänslighet.
SLAGRUTAN

Fältstyrkemetern består av en högresistiv förstärkare, som sitter kopplad
till en liten isolerad platta på en plåtlåda. Framför plattan roterar en plåtpropeller, som ömsom skärmar det
yttre elfältet, ömsom öppnar upp för
mätning av detta. Ut från förstärkaren får man då en växelspänning i
takt med propellerns rotation. Denna
växelspänning är proportionell mot
det statiska elfältet och visas på mätinstrumentet. Plåtlådan med propellern och förstärkaren monterades på
ett meterlångt metallrör, för att den
som mäter inte skall påverka mätningen. Det statiska elfältet är ganska
stabilt men varierar lite t. ex. mellan
vackert och molnigt väder och om
man mäter fritt eller mellan träd.
Tony & Eva upptäckte att mätinstrumentet visade att det statiska elfältet
gick ner mo t 0 inom 6punktssystemen när de var aktiva.
När den aktiva tiden var slut återgick
mätvärdena till det normala igen inne
i områdena. Utanför 6punktssystemen var mätvärdena
konstanta hela tiden. De gjorde
många mätningar på många olika aktiva 6-punktssystem med samma
uppseendeväckande resultat. Även
kompassen “snurrade“ ibland. (PU:
Enligt Channie finns även andra tecken på aktiverade fönster: klockan
kan gå fel, vågen kan visa mindre,
ficklampsstrålen kan böja av nedåt
eller sluta mitt i luften, laserljuset kan
böja av nedåt i fönstret för att sedan
böjas upp igen och gå ut på samma
höjd, spöken kan synas här,
paranormala fenomen t ex saker som
rör sig kan förekomma.

Forts sidan 19.

Ale stenar
av Bo G Lind
tt solguden Heimdall
(helgedomarnas väktare),
fruktbarhetsguden IngFrö, sommarguden Balder samt
vinterguden Ull haft de största
betydelserna i solens skepp, därom råder inga tvivel.
Dessa välkända nordiska gudars
himlakrafter har nämligen under
forntiden varit betecknande för de
fyra motställda solstenarna 1 och 15:
s talsymboliska placeringar i skeppets kombinerade solårs- kalender
och Zodiak (Zodiakien; Stjärnbilderna, där gudarna tänktes ha sina boningar). Solguden Heimdalls symbolsten markeras tydligt av den 3,2 meter höga fadersolstenen i nordväst,
dvs tiden för solnedgången vid sommar- solståndet den 22/6, då solen
symboliskt inträder i kräftans stjärnbild, dvs platsen för Heim- dalls
tänkta himlaboning.
Fruktbarhetsgudens solsymbol är utmärkt med den motställda 2,4 meter
höga modersolstenen i sydost, vilken
markerar tiden för soluppgången vid
vintersolståndet den 24/12, då solhjulet vänder och ett nytt solår börjar. Solen inträder i Stenbockens
stjärnbild, där guden Ing-Frö tänktes
ha sin boning. Solhjulsvändan markeras även av solnedgången och soluppgången i solskeppets mitt. Sommarguden Balders och vinterguden
Ulls oerhört viktiga betydelse i solårskalendern symboliseras tyd- ligt
av de två midskepps motställda 15:e
solstenarna, räknat ifrån sydost och
nordväst. Vid dessa solstenar går solen upp den 23/5 kl 3.42 och ned
den 24/11 kl 15.42, vilket för
forntidens tideräknande stjärnbilds-

skådare markerade sommarens och
vinterns början samt att solen inträtt i
stjärnbilderna tvillingarna och skytten, dvs himmelsplatserna för Balders
och Ulls motställda boningar.
Enligt grekisk myt bodde Zeus tvillingsöner, dioskurerna Castor och
Pollux, den ene ljus och den andre
mörk, i stjärnbilden tvillingarna. Samtidigt tänktes de även representera
solens upp- och nedgång i de båda
himmels- sfärerna, dvs Zodiakens
båda solhalvor. Den romerske historieskrivaren Tacitus indenti- fierar i
sin bok om germanerna som utkom
år 98, Castor och
Pollux med ett urgammalt nordiskt
gudapar vid namn
Alcis. Namnet Alcis
är identiskt med det
urgermanska och
gotiska Ahls, vilket
betyder helgedom,
platsen där solguden Heimdall enligt
k v ä d e t
"Grimnismal" härskade. Men Alcis,
dvs Als som i Als stenar kan även
förbindas med det anglosaxiska verbet "ealzian" (ealgian), som betyder
skydda. Denna betydelse överensstämmer även med den indoeuropeiska (ariska och gammelgermanska)
föreställningen, där två skyddsskänkande ljusgudomligheter, dvs
solguden Dyaus söner, ashvinerna,
"solens söner", härskade över varsin
halva av solåret, dvs den ljusa sommaren och den mörka vintern.
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Als solskepp, solårskalender och
solvisare
Att hålla reda på årstiderna, mäta
dem i dagar och solmånader, förutbestämma tiden för sådd och skörd,
känna till dygnsrytmens inledning i
timmar och veckor. Detta var för
högkulturernas folk i östra medelhavsområdet under Antiken gudomliga vetenskaper. Men de var inte ensamma, för all denna lysande astronomiska kunskap hade också det
folk som en gång reste den så mytom- gärdade skeppssättningen Als
stenar tillägnat sig efter att noggrant
ha följt sina himmelska inspirations-källor, d v s
den magiska gyllene solens ständiga
cykliska pånyttfödelse och död
borta vid horisonten. Det blev
därför efter solens upp- och nedgångar som Als
stenar fick sin gåtfulla skeppsform,
men också som en sagolik skapande
yttring, utsprungen ifrån soldyrkarnas
egen gudomliga föreställningsvärld,
den om solgudens skepp, som varje
dag seglade solgudinnan över det
himmelsblå kosmiska havet för att ge
jordens folk kraft och värme, frukt
och gröda samt efter döden ett rikt
och evigt liv. På dessa grundvalar
förankrades sålunda den himmelske
solgudens jordiska solskepp för att
med sina magiska stenar markera
solårets 365 dagar, gudarnas märkesdagar och solmånader samt med
skuggan från
Forts nästa sida

Ale stenar... forts.
en solstav beräkna solens väktar gångar från sommarsolståndet i nordmellan väderstrecken, d v s eyktir, väst (midsommarafton), tillbaka igen
tid av 3 eller 1,5 timmar.
till solens årliga vändpunkt i sydväst
"Skeppssättningen", d v s solårs- ka- vid vintersolståndet.
lendern Als stenar är 67 meter lång Efter att kalenderbyggarna bestämt
och 19 meter bred ("midskepps"), sig för att solårskalendern skulle
och ligger stadigt förankrad på 42 symbolisera solgudens himla- skepp,
meters höjd, 150 meter från havet har de sannolikt först lagt ut mindre
(Östersjön), nära Kåseberga.Platsen stenar för att kunna markera solens
för den gigan- tiska friluftskalendern upp- och nedgångar borta vid horisonten. Detta har naturligtvis tagit
är vald
med allra största astronomiska om- lång tid och krävt stor tålmodighet,
med tanke på att
sorg efter solens årliga
solen vid molniga
väg
dagar inte kunnat
över himlavalvet
studeras. Under
(ekliptikan). Men soldessa dagar har
skeppet, som består av
kalen- derbyg58 solstenar och två
garna därför på
kölstenar, ingår även i en
fri- hand fått
mycket noga beräknad
berä- kna solens
geometrisk grundplan
som helt överensstämmer med den möj- liga positioner och sedan helt
urgamla geometrins heligaste princi- enkelt fått vänta ett helt år till nästa
per, d v s cirkeln och kvadraten. Ett säkra markering. Samtidigt har man
"dualistiskt system", där cirkeln sym- sannolikt räknat dagarna mycket
boliserade "den gudomliga himmels- noga i 30-dagars intervaller, d v s
ka makten" och kvadraten "jorden, solmånader.

båda motställda kalendersidornas 32
solstenar stod då i ett närmast exakt
kompletterande årstids- förhållande
till varandra och markerade på detta
sätt solstenarnas viktiga funktioner
som märkesdagarnas visare, de dagar då solen gick upp och ned på
dem efter det fastlagda schemat. Tillsammans med de övriga 28 stenbjässarna i det gudomliga solskeppet
måste de 60 solstenarna ha haft en
oerhört stor talsymbolisk betydelse
för solfolket på Österlen. Talet 60
symboliserade nämligen i medelhavskulturerna under antiken världsalltets
allra heligaste tal efter gammal babylonisk förebild. Att detta symboltal
därför har varit känt även i Norden
under denna tid torde med Als solårskalenders skapelse vara helt självklart.

Denna text är hämtad från en
mycket spännande hemsida på
Internet som Tore Gullin tipsade
om. För den som är intresserad av
Ale stenar är den här hemsidan
en guldgruva - med en lång rad
länkar till anslutande information.
Häftet/boken från vilka materialet
är hämtat kan beställas från
Stjärn- ljusets förlag på tele.: 04096 60 75.

människan samt de fyra, åtta eller När man efter några år av dagliga
sexton väderstrecken".
observationer och säkert även många
Från det dualistiska tankesättet ut- korrigeringar, hade fått tillräckligt
gick sålunda solkalenders skapare, med kunskaper om solbanans cykel,
då de lärde sig mäta tiden genom att kunde fin- justeringen av solårskalenfölja solens uppgångar vid vintersol- dern börja. Då ersattes förmodligen
ståndet i sydost fram till solvändan också de mindre stenarna till förmån Internetadressen är:
vid sommar- solståndet i nordost och för trästolpar, och slutligen när sol- h t t p : / / w w w . p o l h e m . l u n d . s e /
sedan på samma sätt solens ned- årskalendern var helt fixerad med 60 projekt/ale/default.htm
permanent förankrade stenblock. De

Valberedningen
Harry Andersson
Åloppe
740 22 Bälinge
Tel. 018-35 50 08

Alf Gustafsson
Älgaråsvägen 50
548 31 Hova
Tel. 0506-309 37
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Viviann Lindh-Boring
Lund Nordgården 2966
447 91 Vårgårda
Tel. 0322-23396

Frågor om Currykryss
av Svante Lindström
tidningen Slagrutan nr 6
kunde vi läsa om Curry- linjerna. Vissa påstående i
rapporten stämmer inte med försök
och undersökningar som jag har gjort
tillsammans med kursdel- tagare i
studiecirklar och i hemmet. Påstående nr. 1 (Strömningsrikt- ningen
växlar riktning med viss intervall men
polariteten bibe- hålles) Under ett års
tid har jag haft tre grupper, i studiecirklar i samma lokal. Vi får alltid
samma indikering på linjen både när
det gäller strömningsriktning som polaritet. Ett försök som jag gjorde den
11 februari visar detsamma. Då placerade jag en slägga mitt på en negativ Currylinje. Linjen var 70 cm.
bred. På ena sidan smalnade den av
till 38 cm. Från kl. 12.30 - 14.16
gjorde jag 10 mätningar med ojämna
tidsinter- valler. Kl. 13.10 hade linjen
ändrat sig till 75 cm. Sakta svällde
den avsmalnade linje och kl. 14.10
var båda sidorna av släggan 75 cm.

breda. I mina anteckningar från Siljansnäsmötet -96 läser jag att Rune
Dunér säger; “Linjerna pulserar och
växlar i polaritet”.
Mina frågor är:
1. Ändrar linjerna polaritet?
2. Ändrar linjerna strömningsriktning?
3. Vad menas med polaritet. Är det
olika frekvenser ?

gativt Currykryss.
Sedan har jag en fråga till de som har
gjort många avstörningar: Tar ni hänsyn till de horisontella fälten?
Två negativa vertikala fält kan ju genomkorsas av ett positivt horisontellt
fält. Om det positiva horisontella fältet befinner sig 80 - 130 cm. över
golvet mildras antagligen effekten av
de vertikala negativa fälten på övre
delen av kroppen när personen sitter
eller står. Om personen ligger ner är
det däremot skadligt, obehagligt.
De horisontella fältet kan befinna sig i
vilken höjd som helst över golvet beroende på hur högt över markytan
man bor.
En sista fråga: Följer de horisontella
linjerna markytan? I sådant fall kommer fältavståndet att minska över
markförhöjningar

I rapporten står vidare; “...i begreppen plus- och minuspolaritet ligger inte någon värdering”.
Men i nästa stycke som beskriver
Currylinjerna kan man läsa:
“Observera att ibland diskuteras och
indikeras enbart linjerna med negativ
polaritet (-) som i detta fall (Curry)
råkar vara skadlig för människan”.
Uppgifterna motsäger varandra.
Våra provmätningar i studiecirklarna, ...den som frågar är nyfiken men
när det gäller Currykryss, har visat okunnig
sig att vi reagerar olika. En kvinna i
65 års åldern fick större aura i ett ne-

Svar till Svante Lindström
av Sven Lind
om medlem i forskar- gruppen och och kraftigt inblandad i vad vi skrev i Slagrutan nr 6 om Curry-linjer, vill jag här
ge min personliga syn på dina frågor
utan att ha hört mig för med övriga
deltagare i gruppen.
Generellt gäller att forskar- gruppens
skrivningar svarar i de flesta fall mot
gruppens egna erfarenheter, och är
inte att betrakta som stora sanningar.
Vi vill få in så många synpunkter som
möjligt från medlemmarna och väl-

komnar ditt brev. Det är precis så- att strömningsriktningen ändrar sig, är
dan kontakt och sådana er- farenhe- jag inte säker på. Alla linjer kanske
ter vi efterlyser.
inte uppför sig på samma sätt? Här
skulle vi vilja ha in andra medlem1. Currylinjernas strömningsmars erfarenheter.
riktning.
Vi skrev att Curry-linjerna ändrar 2. Linjer som pulserar
strömningsriktning med vissa tidsintervaller men bibehåller polariteten.
Jag måste säga att jag
numera är tveksam om ström- ningsriktningen. Polariteten bibe- hålles,
det är det nog ingen tvekan om. Men
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Vissa linjer av gul färg svarande mot
Solar Plexus-chakrat, har jag
funnit växla i både styrka och polaritet och strömningsriktning med olika
intervaller. Men de är inte Currylinjer, vilka jag uppfattar svarar mot

Svar till... forts.
baschakrat. Men det är inte helt
osannolikt att Curry-linjer kan variera i styrka med olika tidsintervall,
men jag har inga belägg för det. Jag
har däremot den uppfattningen att
Curry-linjers styrka varierar från linje
till linje på ett regelbundet sätt. Enligt
min uppfattning är varannan Supercurry starkast och varannan svagast.
Linjerna däremellan stiger och sjunker i styrka på ett symmetriskt sätt.
Detta möjliggör att känna igen en
Curry-linje bland närliggande linjer.
3 Vad menas med polaritet?
Vi menar med strålning av positiv
polaritet sådan strålning som ger
svaret JA, och negativ polaritet sådan som ger svaret NEJ. De flesta
slagrutemänniskor är pro-

grammerade så att JA svarar mot det gäller inte alla levande varelser.
uppåt för klykan, utåt för pekaren
Några människor mår bättre i negatioch högervarv för pendeln. Frekven- va linjer än i positiva, liksom vissa
sen ändras inte märkbart, möjligen växter och djur.
skulle det kunna finnas någon svag
frekvensförskjutning mellan JA och
NEJ svar, eller mellan positivt och
negativt svar. Jag har ingen exakt
uppfattning om en eventuell frekvensändring idag.

4. Horisontella fält

Jag anser att man bör ta hänsyn till
de horisontella fälten, och jag har
uppfattningen att skator väljer boplats i punkter där tre positiva plan
I grunden har begreppet polaritet möter varandra. Men jag måste erkänna att jag slarvar mycket med
inget med skadlighet eller nyttighet
att göra. Jag tror att man lika gärna detta. Det kanske inte ligger så nära
till hands?
hade kunnat kalla positiva och
negativa linjer för manliga och kvinnliga, eller yang och yin utan att för
den skull värdera dem i nyttighet och
skadlighet. Sedan är det en annan
sak att de flesta människor mår sämre i negativa linjer än i positiva, men

6-Punktssystem... forts.
Forts. från sidan 15
Ut och prova och rapportera era
iakttagelser!) Ytterligare en anmärkningsvärd iakttagelse, som Eva
& Tony gjort är att amerikanska
spökjägare använder ett liknande instrument när de lokaliserar spöken i
hus. De får kraftiga variationer av elfälten inom någon meter, just där
spöken visar sig ofta. (PU: Såg ni att
man berättade om detta i TVprogrammet om spökena på Ängsö
Slott utanför Västerås?)

många av oss inom Slag- ruteförbundet att det är mycket spännande
med instrument som mäter jordstrålning, men i praktiken får alltså vanlig
teknisk mätapparatur dåligt betyg.
När Eva & Tony lärde sig gå med
slagrutan blev allt mycket enklare
och snabbare, de slapp kuta runt
med sitt tunga, dyra, stora instrument bland skogens alla grenar.
Slagrutan förenklade tillvaron betydligt. En annan nackdel anser de vara
att instrument bara är en sorts
‘andrahandsmätning’, vad som
egentligen sker här vet de inte, men
detta borde vara en ledtråd.

norr om Stockholm. Efter mycket
springande i naturen frågade de
Channie, om inte hon kunde skaffa
en karta. Så småningom fick de en
karta och då blev det extra
spännande när de kunde verifiera att
fönstren verkligen fanns på angivna
platser, kartan stämde. Många av
platserna låg i anslutning till kända
fornminnen och gamla kraftplatser.
Detta var tydligen något man kände
till redan under forntiden. I viss mån
lärde sig Eva & Tony känna igen
troliga platser att leta på.

Pekare, pendel och slagruta helt
Del 2 kommer i nästa nummer av
överlägsna som mätinstrument!
Slagrutan.
Ovanstående rubrik knyckte jag
Var finns fönstren?
glatt och stolt från Eva & Tonys 238 Problemet var i början att hitta ett
sidor tjocka bok. Visst tycker antal fönster i hemtrakten, några mil
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- Ordlista Aura: Ett fält - en utstrålning - sammansatt av olika färger som omger
människor, djur och växter. Fälten
kan variera i storlek och färg beroende bl.a. på hälsa, sinnes- stämning
och energi på verkan.
Bergsprickefält: Jordstrålningsfält
av skadlig typ som uppstår över
bergssprickor och krosszoner.

Hartmannkorspunkt: (alt. Hart- eller kedja med något form av lod.
mankryss). En yta där två Hart- Kan vara av olika material
mannlinjer korsar varandra.
Polaritet: Är antingen (+) maskulint
Hartmannlinjer: En typ av regel- (Yang) eller (-) feminint (Yin). Om
bunden jordstrålning som bildar rut- man frågar efter positiv polaritet går nät med drygt 3 meters linjeavstånd för de flesta - slagrutan uppåt, pemellan linjer av samma polaritet. Lin- karna slår utåt och pendeln rör sig
jerna är orienterade i N/S och Ö/V. medurs. Vid negativ polaritet går
slagrutan, pekarna och pendeln omHealingpunkter/välgörande jord- vänt. När vi talar om polaritet är det
strålning:
viktigt att vi säger positiv polaritet elEn del jordstrålning är välgörande för ler negativ polaritet (och inte enbart
människan. Cirklar eller kvadrater (+) eller (-) för att undvika missförbenämns healingpunkter. Det finns stånd. I begreppen positiv alt. negativ
även välgörande linjer.
polaritet ligger inte någon värdering.

Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) De
uppstår där kroppens icke- fysiska
energikanaler (meridianer) sammanstrålar i energikanalscen- tran. De sju
största chakras nerifrån: Rot (röd),
Sex/mjält (orange), Solarplexus (gul),
Hjärt (grön), hals (ljusblå), Pann/ Jordstrålning: Är ett samlingstredje ögat (mörkblå),
Kron namn för energier som strålar till och
från jorden. Jordstrålning är bl.a. de
(violett).
fem vanliga linjetyperna: Curry, HartChakralinjer: De sju stora chakras mann, vattenåder, jordström och
har var sitt gitternät på marken med bergsprickefält (Observera! jordN/S och Ö/V orientering. Sex/ mjält- strålning är inte elektromagnetiska
c h a k r a n ä t e t s k o r s p u n k t s - fält, magnetfält eller radioaktiv strål”sprötändar” används vid avstör- ning).
ning enl. A Groths metod.
Jordström: En typ av oregel- bunCurrylinjer: En typ av regelbunden den jordstrålning (jmf. vatten- ådror)
jordstrålning som bildar rutnät med där både riktning och bredd varierar
ca. 4 meters linjeavstånd mellan linjer om man följer linjen. Speciellt linjens
av samma polaritet. Linjerna är ori- mittzon (ca. 30 cm) är skadlig. Färenterade i SV/NÖ och SÖ/NV.
gen är svart. Enligt A Groths frekvenstabell är jordströmmens grundCurrykorspunkt: (alt. Currykryss) frekvens: 47,3 Hz (jmf elektricitet: 50
En yta där två Currylinjer korsar var- Hz.) Avstörningsfrekvens: 94.5 Hz.
andra.
Leylinjer: Benämning på jord- strålDubbelkorspunkt: Ett område där ningslinje som är uppbyggd av flera
Curry- och Hartmannkorspunkter smala parallella linjer. Ibland förbinsammanfaller.
der en leylinje gamla kult- platser
med varandra.
Gitter/Gitternät: Kallas ofta rutnät.
Termen vill ge en tredimensionell bild Pekare: Tunna L-formade vinkelav de olika rutnäten som går som ri- pinnar av metall.
dåer genom landskapet.
Pendel: Vanligtvis en tunn tråd
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Slagruta: Smal Y-formad grenklyka. Idag tillverkas ofta slagrutan
av två smala plastpinnar som surras
samman i ena änden. Den hålls sedan
som en trad. klyka.
Störzon: En yta där jord- strålningsfenomen påverkar olika former av liv
mestadels negativt.
Vattenåder: Över vattenådern bildas ett jordstrålningsfält som kan indikeras med slagruta exempelvis vid
brunnsletning. Vattenåderfältet korresponderar mot vattenåderns riktning och bredd. Det är ej bra att
sova över en vattenåder, särskilt inte
om denna korsar en annan jordstrålningslinje.
Växelströmsparallellerna: Kraftfält som medför slag- ruteutslag för
vatten, runt eller på ena sidan om en
äkta vattenåder. 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 elektromagnetiska fält.

