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För 2021 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
(efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Ordförande har ordet
Hej allesammans, älskade medresenärer!
Ja, det är lite jobbigt just nu. Men det är universums
sätt att få oss att vakna till. Vi lever mitt i en peak
experience utan motstycke på minst 26 tusen år, med
möjligheten för alla att ändra medvetenhet. Hela
mänskligheten. Och naturligtvis reagerar vi åt ena
och andra hållet på de energier vi har att hantera.
Vad vi behöver hålla oss fast vid är att allt sker för
allas vårt bästa. Den inre kampen i himlarna där
vi också hör hemma sägs vara avklarad. Det är här
konkret på jorden som människan nu har att ta sina
steg framåt, andligen. Processen är redan i full sving,
utan återvändo. Ingen kommer att lämnas efter. Vi
kommer att få fortsätta antingen här eller där, allt
efter vad vi klarar. That´s it.
Det himlaskepp som är oss givet klarar inte mer av
förödelse. Lösningen blev att såväl jorden som vi
fått chansen att stiga i frekvens till vad som kallas
femte dimensionen, från tidigare tre eller fyra… där
första dimensionen är vad vi kallar växternas rike,
andra djurens, tredje människans. Med övergången
till femte följer att kontakten med inre kunskap
lättare sker, också att kroppen anpassas till att bättre
tillgodogöra sig och leva med mer högfrekvent
energi. Vi är de samma som innan, det är bara det att
livet i oss måste anpassa sig.
Förändringarna kommer naturligtvis inte att ske över
en natt, snarare åratals, kanske tio eller hundra och
beroende på, men processen är startad och kommer oundvikligen att fortsätta till allas vårt bästa:
Jorden blir kvar, så även vi. Vi vet alla att djurarter
dött ut tidigare, men för oss gäller nu att andligen
stiga medan vi fortfarande bebor klotet, i kroppen.
Denna bedrift sägs vara premiär för livsscenariot i
åtminstone vår del av universum, så var stolt över
ditt ursprung som förväntas klara detta.
Perspektivet av icke slump inger viss trygghet och
det sägs att liv runt om står på tå av välvilja. Dock
saknar de rätt att konkret ingripa, utveckling är
alltid beroende av vår fria vilja, men ensamma är
vi inte. Visst, smällar kommer att komma för att vi
inte kunde bättre, men anpassningen inåt gör att de
upphör.
Dock är balansgången hårfin. Mörkret behövs för
att bryta barriärer. Dess energier är ju inget att följa,
men väl hjärtats, själens, som när vi väl tagit det till
oss skyddar från lägre påverkan. Mörkret kan inte
beträda ljusets vägar, för att de saknar förutsättningar

Anita Wingefors
eller är avstängda.
Här måste noteras att även mörkrets makter har sina
randiga skäl att agera som de gör, även vår egen
Deep State. Se dem som en del av Guds samspelande kvantuniversum för att väcka oss och dom, sin
del av helheten. Involverande kulturer utifrån saknar
ofta den själsbegåvning som är vårt signum och
skydd, och kan försöka att med diverse holografisk
manipulation komma åt den. Denna kattjakt på
den bedövade och bedrövade människan utnyttjas
in absurdum av vår egen arts än så länge mörkare
avdelning!
Varför är detta nödvändigt!!
För det första rör sig den kosmiska klockan framåt,
vari vår utveckling ligger, liksom att vi tyvärr varit
så tröga att klotet näst intill kollapsat!! Läget är akut.
Vi ska fortsätta att ha ett liv här!
Skrev i förra artikeln att tröghetslagen säger att
energi inte kan nyskapas, bara omvandlas med
förlust. Att bildade människor vetat detta utan att
ifrågasätta den produktion varpå samhället byggs är
oförståeligt. Om inte för makt och rädsla. I tidiga
skeden av industrialismen passerade misstaget
under ribban för naturens jämviktskapacitet, men på
70-talet började vi gnaga på ramarna.
Vad erbjuds kommande generationer såvida vi som
vuxna inte vågar ta höjd för situationen, tro på livet!
För det är feghet och kortsynt egoism som åtminstone sista decennierna förvärrat lögnen, olusten att
behöva stå upp för vad hjärtat säger, oavsett själens
obevisbarhet enligt gammalt paradigm. Bekvämast
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har varit att gömma sig bakom nån stackars politiker •
som gör så gott han kan för att bli omvald. Demokratin är utnyttjad å det grövsta!
Sedan, alla tungmetaller och olja vi tar upp och
producerar med, skapar kraftigt sur miljö som skadar
än mer. Processen är oåterkallelig då sörjan inte
•
kan annat än flyta runt på ytan. Vill påminna om
att utveckling av högre liv skedde först sedan ytans
svavel var bundet och begravt. Nu får vi upp det
igen. Samt att värmen och föroreningarna som all
vår produktion sprutar ut tvingar havets växtplankton
att gå på djupet, bort från ljuset. De har stått för 70%
av jordens syreproduktion!
MEN, Nicola Teslas utvinning av fri energi ur
vakuumfältet i luften, UTAN ovan nämnda biverkningar har funnits att beakta sedan 1890-talet.
Utmaningen kan inte förstås utan kvantfysik. Säkert
hotades bestående intressesfärer, men ATT det funkade visade han i ena projektet efter det andra. Även
andra, som visat på tiotals gånger högre effektivitet
än normalt. Tesla var högt ansedd fysiker. Han fick
t ex ordna belysningen till världsutställningen i Chicago på 1890-talet, och drev sin sportbil med bara en
drickbackstor batterianläggning i passagerarsätet…
en mindre primärkrets och en större inducerad som
drev. Detta var tjugotalet, långt över dagens Teslamotorer. Fast de har lånat namnet.
Energilagarna lär vara desamma oavsett uttagsnivå,
men skadorna blir mindre då utbytet blir högre ju
mer högfrekvent energi som kan hämtas ut. Att
bränna materia som vi gör, inklusive kärnkraften,
är att gå över ån efter vatten. Materia ligger redan
i botten på energipyramiden, knappast optimalt att
hämta vårt behov ur. Den kommer ur nedtransformering av ljusets elektromagnetiska vågrörelse från
foton till elektron, och vi äter som sagt sedan länge
på ramarna.
En påminnelse så god som någon att livet och
vi, liksom planeten, lever i ett holoflöde från ett
medvetet Vara bakom allt, kvantgudsbegreppet.
En manifesterande första primär energi nedlagd i
helhetens alla delar via som det tycks holografiska
medvetandeprocesser, inifrån och ut.
Detta är det område vi har att ta till oss för att klara
livhanken. Som jag ser det. Åtminstone tillämpningarna. Men Artificial Intelligence inympat på oss
är absolut ingen lösning så länge vi styrs av andra.
Världsomspännande snabbvaccinering i kombination
med 5G bär raka vägen utför!
Det är väl inte zombislavar vi vill bli, utan självmedvetna kosmiska intelligenser! By nature!
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5G bygger på millimeterfrekvenser, liksom
kroppen själv. Detta säger återigen allt. Särskilt
mot bakgrund av att Covid startade i Wuhanprovinsen som utsatts för omfattande 5G-försök.
I samband med batteritunga elbilar och medföljande gruvindustri, tre gånger om och i havet, så
är det värt att nämna att ett nanocellulosabatteri
är framtaget av cellulosaindustrin och Mitthögskolan. Med 70% av effekten hos tilltänkta batterier enligt ovan, men till bara 10% av kostnad
och tyngd, och med inga andra restprodukter än
möjligen kalksten och vätgas. Cellulosa och lite
saltvatten kan knappast åstadkomma livshotande
föroreningar. Men varför är det tyst!!

•

Se Det Holografiska Paradigmet av Ken Wilber,
på Korpen/Shambhala Publications 1982, med
bl a David Bohm och Karl Pribram.
		
Som ordförande i denna eminenta förening vill jag
påminna om möjligheten att sprida  kunskap till fler.
Varför inte ge ett medlemskap i Svenska Slagruteförbundet som julklapp!!
Det bjuder på en 20-sidig tidning fyra gånger per
år, med allt från dagens samlade slagrutekompetens
till utläggningar om bakgrunden därtill. Vi erbjuder
även e-bibliotek på gång och levande kunskapsbank,
samt en fyrdagars kurs- och föredragsrik Kristi Himmelsfärdshelg med massor av intressanta möten och
exkursioner mm. 2021 är vi i Nora.

Självet. AW 2001

Föreningsinfo
Motioner till föreningsstämman 2021 !
Som medlem kan Du väcka motioner (förslag) rörande förbundets verksamhet.
För att kunna motioner skall kunna behandlas vid ordinarie föreningsstämma skall motion i skriftlig
form vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2021.

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

Kerstin Brantryd
(sammankallande)
0705 87 61 08

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Kristina Eliasson
kassor@slagruta.org

Ersättare:
Åsa Persson

Hjälp SSF spara portokostnader!
Om Du betalar medlemsavgift för 2021 senast 15 februari behöver vi inte skicka betalningspåminnelse
och sparar in det portot.
Glöm inte
• att sätta X i en av rutorna på inbetalningskortet eller mejla till medlemsregister@slagruta.org om
det är OK att skriva ditt namn och adress i SSFs offentliga medlemslista
• att meddela Din e-postadress
• att meddela ändrat/nytt mobil/telefonnummer

Böcker, tröjor, kepsar, pendlar...
Om du är ett fan av Erich von Däniken så finns det extra chans till fynd
50 kr st + enhetsporto 49 kr.
Kontakta materialförvaltare Agne
materiel@slagruta.org eller
SMS 0768 35 62 44
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Moder Jord/Gaia/Gudinnan
Jan Bråten

För ca 5000 år sedan dominerade gudinnekulten
i den då kända världen. Så småningom var det
missbelåtna ”Herrar” som kände sig försmådda och
ansåg att Gudinnan måste skyddas mot en ”Djävul”
av en eller flera manliga Gudar. Så tillbad bad
man både gudar och gudinnor, men efterhand tog
Patriarkatet allt mer makt och till slut var det en
manlig dominerande gud man skulle tillbe och
frukta. Därmed uppstod oroligheter och stridigheter
mellan och inom samhällen. Männen måste stilla sitt
makt-/och habegär. Deras egon fick stor grogrund.
Männen skulle ha makten över kvinnorna, en
tendens som råder än i dag och som bidrar till
nuvarande tillstånd i världen. Dessvärre har våra
religioner bidragit till bevarandet av situationen.
Det har trots allt blivit en tendens till förändring,
speciellt i de Nordiska länderna. Svenska kyrkan
(där antalet kvinnliga präster är fler än manliga)
skall utnämna naturen som en Juridisk person och
det är ett agerande i rätt riktning. Dock behövs en
skärpning på global nivå. Vi kan alla bidra till det.
Den universella kraft vi kallar Gud kan betraktas
som både man och kvinna, men den kvinnliga
delen har förträngts av de som författat psalmer och
andra texter med andligt innehåll. Jag har tagit upp
detta faktum för några personer i min församling
och frågat vilken ställning Moder Gud har i kyrkan.
De håller med om att hon finns men att texterna
finns kvar från den tid då kvinnosynen var annan än
nu. Det är således hög tid för förändring! I många
psalmtexter förekommer ofta Herren och Fadern.
Varför nämns Sonen och inte Dottern? Behöver de
vara med? Den s k Helige Anden tycker jag mycket
om - för mig är det Helga, en trogen följeslagerska,
mitt fasta stöd var jag än går.
En aktuell formulering kunde vara ex ”Gud min
Fader och Moder” och fortsätta med en mer
relevant text.
Nå, nog med ”predikan”! Här kommer en förklaring
till mitt engagemang för detta ämne som berör oss
alla.
För många år sedan upptäckte jag att Moder Jord/
Gaia andas genom speciella kanaler. Inandning
sker medels en kanal med Fadersenergi som jag
kallar för Gai. Den är koncentrerad med en diameter
på ca 25 cm. Det är en Yangenergi som är stark
och man kan bli ”överladdad” om man står på den
för länge. Jag kan numera umgås med den flera
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minuter men avslutar med den mjuka, moderliga
Gaia som finns på utandningsstället 35-60 m från
inandningsstället. Det är en yta på ca 1 +/- 0,3 m2.
Den har terapeutiska egenskaper och i centrum
upplever jag ett väsen som jag tolkar som Gaia –
det är mycket skönt att umgås med henne. Utanför
centrumskivan, som har elliptisk/cirkulär form, finns
5 ringar varav den yttersta slutar efter 8-9 m från
centrum. Jag upplever dessa som neutrala.
Skeendet är som jag ser det följande: Från ca 300
meters höjd ovan marken kommer Gai ner i en
koncentrerad kanal till ett djup av 2000 - 3400 m.
Därefter ringlar den ormlikt horisontellt fram till
uppgångsstället där Gaia strömmar upp i alla sin
härlighet. Diametern på Gaia-strukturen ökar
med höjden - på 300 m nivå är den 65 m och de 5
ringarna verkar växa i samma takt. Eftersom de här
platserna förekommer ganska tätt (uppskattningsvis
10-20 per kvadratkilometer - min lägenhet med
omnejd ligger i det högre spannet) kommer
plymerna att sammanfalla i en ridå över jorden,
möjligen som ett skydd för biosfären. Högsta
höjden för Gaia-energin är ca 400 m. Den har
yin-egenskaper - omhändertagande, vårdande,
mottagande. Med litet fantasi kan man se det som
att Fader Gai under sin ringlande färd befruktar
Moder Jord som föder Gaia. Det verkar som om
det här systemet bildades samtidigt med Jorden för
ca 3,2 miljarder år sedan. Ärkeängeln Mikael med
”assistenter” var troligen involverad i händelsen.
I min lägenhet är jag förärad med tre Gaia-punkter
– en i hallen(G1) mycket strategiskt belägen, en i
sängkammaren(G2) och en framför toalettstolen
(G3). De flesta mätningar som redovisats ovan är
utförda på G1. Hon och G2 är markerade och fotade.
(augusti -20) [Se motstående sida /red]
Visserligen är jag registrerad som ensamstående,
men ensam är jag inte! Jag har många andra väsen i
mitt hushåll - presenterar dem en annan gång.
Stadsskogens Drottning
I februari upptäckte jag en pampig gran i
Stadsskogen i Uppsala. Jag misstänkte redan då att
det var något speciellt med henne. I augusti besökte
jag platsen flera gånger och kunde ganska snart
indikera att hon stod på en Gaia-plats! Enligt en
infoskylt är hon stadsskogens största gran, ca 36 m

Bild 1 till vänster visar G1 i hallen.
Skivan i mitten är placerad på Gaiacentrum. Den gröna markeringen
anger terapiplatsen - den har
minskat till ytan något och blivit
mer cirkulär till formen när det här
skrivs. De vita lapparna markerar
”planetplatser” - längst upp till
vänster finns Solen, längst upp
till höger Månen, längst till höger
Merkurius, sedan mot vänster
Venus, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus och Neptunus.

Bild 2 till höger anger G2 i
sängkammaren.
Även här finns planetplatser (ej
utmärkta). De är belägna i samma
ordning som i G1 och det här verkar
gälla generellt hos Gaia-platser. Den
gröna markeringen är Gaia-plats, den
röda är något jag kallar för kvinnlig
kristallplats och den droppformade
märkt med blå,svart,vit markering
kallar jag nollpunktsplats. De två
senare behandlas i kommande artiklar.

hög och 4.1 m i omkrets. Åldern var inte angiven
men det fixade jag och min trogne pekare – ca 290
år! Jag kallar henne för Stadsskogens Drottning,
en synlig representant för Moder Jord/Gudinnan.
För mig är platsen helig och man bör närma sig
henne med vördnad. Hon bevakas av 10 änglar i en
yttre ring och 10 naturväsen runt stammen och dem
bör man inte glömma att hälsa på. Innan dess brukar
jag välsigna platsen. Sedan kan man umgås med
henne. Avslutningsvis får hon en kram och en puss.
Allra sist gäller det att tacka alla involverade.
Jag får inte glömma hennes ”partner” belägen ca
40 m bort. Den Gai-platsen råkar sammanfalla med
en ståtlig tall!
Han är i sina bästa år, ca 135! En mycket vital herre
som tycks trivas väl med sin viktiga roll. Han är
betydligt slankare än granen och torde ha många år
kvar.

Stadsskogens Drottning
VÄND
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Fortsättning från föregående sida
Ett försök till prognos säger att ”Drottningen” kanske kan klara minst 30 år till. Hon torde tåla mycket
stress med sin placering. En intressant iakttagelse
är att Gai-kanalen närmar sig grannen i en spiral
moturs 5 varv innan han kommer in till hennes norra
sida.

Drottningens ”fötter”
Rötternas diameter vid stammen är 15-25 cm.
Angivna mätresultat förutom höjd och omkrets har
jag erhållit medels pekare, och som nog alla erfarit
kan det finnas allehanda osäkerheter, men jag mäter
flera gånger tills jag tycker mig få fram adekvata
resultat. Jag har hållit på med teknikerna många år,
så jag tycker mig ha en del rutin, men påpekar att så
här upplever jag det hela.
Symbiosen Gaia/gran stärker energierna verksamhetsauran ca 3.3 m. Gaia- energin når upp
till ca 470 m! Jag utförde även några sk Bovismätningar. Bovisskalan finns redovisad av Rolf
Heinemann i Slagrutan nr 31 sep 2003. Där anges
att vi behöver ha ett Bovisvärde på 6500-8000 BE
(Bovisenheter). Jag får utslag att vi efter 2011/2012
behöver ca 9000 BE. De resultat jag fick fram inom
radien 3 m runt stammen var i medeltal 15500 BE.
Ca 20 cm från stammen blev värdet ca 17500 BE,
således välgörande i lagom dosering.
Som avslutning kan spekuleras i hur vi kan tackla
alla utmaningar. Vi är alla oss själva närmast och var
och en vill se om sitt eget hus. Vi kan dock alla bidra
till en positiv utveckling - vad är annars alternativet?
Vi har alla minst en livlivsuppgift att tackla så gott
det går. Att satsa på biosfärens överlevnad är en
kollektiv uppgift som på sikt gynnar oss alla. Som
ni säkert vet lever vi i vårt land som om vi hade
fyra jordklot! Men det går inte att trolla fram
något reservklot! Sålunda får vi anpassa oss så
att kommande generationer och biosfären får en
hanterbar framtid.
Förutom att minska onödig konsumtion och
leva mer klimatsmart kan vi satsa på vår andliga
utveckling – den största rikedomen. Politiker
pratar ofta om ökad tillväxt, vilket ofta innebär
8

ekonomisk tillväxt. Det pratas även om hållbar
utveckling vilket är positivt, men det räcker inte
med prat, det behövs handling också! Mycket av allt
elände beror på alla konflikter som sker i världen den styrs av egoistiska herrar som vill sko sig. En
möjlighet är att satsa på de oändliga möjligheter vi
har till förfogande på det mentala/andliga planet.
Ett sätt är att meditera regelbundet. I Slagrutan nr
96 berörde jag det elementära i meditation. Som ett
komplement kan man lägga till affirmationer. Det
är positiva utsagor uttryckta i presens eller perfekt.
Man skall börja med att tacka för att manifestera
att man redan har det man ber om. Hur kan man på
bästa sätt framföra sina önskningar? Några förslag:
”Tack för att jag är ...” Tack för att jag har/
har fått ...” Den som är van att be till ex Gud
säger ”tack” före eller efter namnet. Personligen
säger jag ofta enbart ”Tack”. Vi har fullt med
allehanda osynliga hjälpare som vill stå till tjänst.
Våra skyddsänglar t ex hjälper oss vid akuta
situationer. Vi har även andra väsen som ledsagar
oss. En variant är att säga ”Tack alla berörda änglar
och andra vänligt sinnade för ...”.
Vid min morgonmeditation brukar jag tacka för att
världens politiker och ledare, särskilt Patriarkatets
representanter, kommit till besinning och erhållit
kärleksfull insikt. Jag tackar också för att vi fått
insikten att vi Alla Är En, Ett med hela Kosmos,
Skapelsen/Gud.
Allra sist föreslår jag att ni tänker extra på Gaia och
ger henne så mycket kärlek ni kan avvara! Hon blir
säker jätteglad! När jag träffade ”Drottningen”
den 29/8 erfor jag en ström av ovillkorlig kärlek.
Sedan dess har jag varit trädkramare i bokstavlig
mening. Återkommer till det. Rent praktiskt kan man
ta en pekare och fråga efter utandningsställe, det kan
finnas inomhus eller i omgivningen. Stå med henne,
ta djupa andetag och känn hennes kraft. Det kan
även vara av intresse var motsvarande Gai-plats
finns. Det gäller att vara nyfiken!
Jag hoppas ni inte tycker att det här är jobbigt - jag
vill påpeka att jag är inte är ”troende” i traditionell
mening men jag är fullt övertygad om att det finns
andra ”verkligheter” än de vi tycker oss uppleva.
Jag kommer att ta upp det här en annan gång Existensiella frågor berör oss alla. Nästa gång
blir det troligen kristallplatser/terapiplatser som
avhandlas.
Janne, jan.braten46@gmail.com
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Kvantfysik och holografi,
Medvetande och kvantgudsbegrepp,
Själen som hel del i helhetens Vara.
Ande materia och naturlagar.
-Förståelse som hjälper samhället framåt!
Entimmes seminarier på video eller Skype.
Anita Wingefors 0761 409235 tfn/sms.

RESERVERAT AGNE VILL HA
LITE SPACE TILL
VALBEREDNINGSTEXT,
KANSKE
FLYTTAS
LÄNGRE BAK

AW 2010. Bild efter Leonardo da Vinci

Universumstenen
Stenen ligger på min mark, 20 m bredvid ett fd
forstlopp från en dalgång till den andra. Stenen
är definitivt ditsatt efter isen, dvs max 10 tusen år
sedan. Marken därifrån och fram mot bostadshuset,
200 m, även åt andra hållet, är en enda stor kultplats.
Energin som går igenom stenen kommer från ett
parallellt universum, 27 miljarder år gammalt. Energin samlar DNAinformation från jordens växt- och
djurrike. Energiflödet igenom stenen går åt båda håll.
Detta parallella universum ligger precis bredvid oss,
tight som bladen i en bok.
Denna gemensamma upplevelse fick Anna Pettersson och Christina Eliasson under en promenad i de
värmländska skogarna.
/AW
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Universum, medvetande och kvantfysik
-in practise
Anita Wingefors

Som den lärare jag varit för obstinata tonåringar, så
vet jag att det bara är ärlighet som räknas. Så var så
god!
Bor tydligen på en riktigt intressant kulturplats här
på bryggan mellan två stora vattenvägar ner genom
Värmland. Lägsta höjd över vattnet är inte mer än
tolv meter. Fyra meters landhöjning per tusen år ger
då tre-fyra tusen år sedan farbart vatten. Även om
geologeriet uppger det dubbla. Som nyinflyttad hade
jag ett stort tältläger här, och en dröm om rullade
brädskepp över åkrarna förtaltes mig, och båtbyggen
av bräder här lär väl knappast vara äldre än tre-fyra,
såvida de inte kom långväga ifrån. Så universumstenen tjugo meter från ett bräddavlopp i samma
höjd kan inte vara så värst mycket äldre då den
knappast kunnat stå lull i djupt strömmande vatten
på sin starkt sluttande småstensbädd. Den måste vara
ditsatt, vilket också bekräftas inifrån.
Tillsammans med fem stycken tjugo tusen år gamla
sten i rak linje, tjugo till trettio meter, på andra
sidan gattet, berättar det om en story behind! För
dessa sten är också för stora för att vara ditlagda
på vanligt sätt, och den sista sades vara ditfraktad
efteråt, av isen. I rasslänten på samma sida gattet står
ytterligare en spetsig sten på arton till trettio tusen
år, allteftersom hur man frågar. Anna benämnde
den för ”bossen” då den utstrålade välvilja som
räckte världen runt, hon såg människor bilda ring.
Allt detta sagt nyss, i höst. Själv fått svaret innan
att laddningen kom från medelhavsområdet, inte
Egypten, vilket frustrerat mig. Tills nu, med uttalade
förislämningar.

Atlantiskulturen skingrades ju för bara sjutton tusen
år sedan, men runt det gamla Medelhavets utbredning, i Bulgarien-Rumänien, finns trettiofem tusen år
gamla pyramider. Dessa människor ville ju dela med
sig av något och hade säkert kraft att markera sig
även här.
Med dagens naturvetenskapliga insikter kan vi
gott säga att ett bakomliggande Medvetande laddat
upp sig för senare nerladdning, med och av oss
människor. Obs att tiotusentals år hit eller dit är
småpotatis för ett universummedvetande in action,
och som vet mycket mer än oss. VI VET numera att
tiden är relativ och alltså borde kunna gå mot noll,
dvs stå still, och där om någonstans bör ju den totala
medvetenheten höra hemma. Det jag kallar Gud och
”vari vi alla existerar, lever och är till”. För VI VET
OCKSÅ att tiden är en del av rumsbildningen. Ger
olika sorters materia, frekvenser, allt efter utlösande
medvetandenivå. olika hologram… Se rumtidsliga
inflytandefält nedan.
Flyttade hit för att en morbror skulle sälja. Kände
tydligt att ”mitt tåg gick” och dessutom hade det
sagts mig året innan att morfar och jag passat får
tillsammans i Tibet. Och gillade morfar men han
gick bort när jag var elva.

Vill nämna sista årets kontakter med mörkrets
makter. Eftersom jag av egenupplevelse vet att allt
är ett och samma i Varat, ett enda medvetande utan
åtskillnad, varken här eller där, igår eller idag, ljust
eller mörkt, ont eller gott, BARA ETT ODELAT
VARA, så är det vi kallar mörker egentligen bara
brist på ljus, medvetande, upplysning. Insikten har
tydligen förärat mig diverse annars högst tvivelaktiga existenser. För att de kanske ville omintetgöra
först, men vad jag sett snarare för att lära sig. Visst,
En andra drömmare från 1987 sa mig att hon såg en
stor vit enhörning rusa ner för berget!! Kände att det utomjordiska kulturer kanske saknar just människans
själsliga utförsgångar, men är inte desto mindre
berörde mig men visste knappt vad det stod för, och
skapade av kvantuniversums första energi, kvantguså mycket hade hänt att jag bara måste se framåt för
den. De skulle icke kunna existera annars, och som
att överleva. Morfarshuset hade brunnit på nyårsmorgonen året innan, och hade ingen tid att ägna mig sådana är de enligt mitt förmenande värda att lyssnas
till. I alla fall upplever jag att den inställningen gått
åt navelskåderier. Hade tre tonårssöner hemma, och
hem! Men förutsättningen är ju att jag vet vem
hundra i skolan.
jag är, och litar på det. Annars sitter jag löst! De
Men tjugo tusen år!! Det är antingen före eller efter
behöver information, är t o m tacksamma. Det går att
isen som började breda ut sig för 27 tusen år sedan,
hålla sig för skratt för mindre, men av Gud skapade
för att släppa över Vänern vid 10, enligt kartor.
entiteter, eller för den delen även något mindre högt
Stenarna pekar mot syd-sydöst, den uppgående
utsprungna, är värda min respekt när de nu kommit
solens land.
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i min väg. För slump finns inte på själsnivån vad jag
förstått, speciellt som även de av Gud ansetts värdiga
att existera. Skulle jag då döma bort dom!
Om världen är ett enda stort ETT och NU där vi
lever på våra olika nivåer, så är det meningen att vi
ska hjälpa varandra att växa i ett dynamiskt givande
och tagande. Synergism heter det på fint språk.
Värst verkar de mänskliga bödlarna vara. Det kan
bli så om man själsligen stängts ner pga av djup inre
smärta och långvariga övergrepp under ytan. Det
är vad den penningstyrda och fåtaliga makteliten
åstadkommer med sina köpta svartkonster utifrån.
Kallade Illuminati eller Deep State.
Ger ifrån mig denna litania då det tycks vara detta
som världens problem av idag måste hantera. Insikten om allas vårt inre vara. I tidigare slagruteartiklar
har jag försökt att kort beskriva läget, och det är
allvarligt. I en värld som utnyttjar okunnighet är det
nödvändigt att åtgärda tillkortakommandet så gott
det går. Problemet är i vart fall snarare andligt än
materiellt. Hyser inte minsta tvivel om att vi i framtiden kommer att leva i en fridfull och tillfredsställande värld, det vittnar andra om. Dock icke utifrån
nu gällande superstitious attityd, utan i vördnad för
sanning snarare än ytligt krimskrams och skadligt
manipulerande elektromagnetisk teknik i andras
syften. Inbegripet nu akut risk för chipkontaminerat
coronavaccin som med hjälp av 5G kan förvandla
oss till lydiga slavar forever. Vårt klot och släktet tål
inte mer, 30-40 miljoner sägs redan vara påverkade,
och den kosmiska förändringsprocessen har redan
satt igång, frekvensuppdateringarna. Därför denna
delgivande bakgrundssaga. Frågan är varför vi låtit
det gå så långt? Vår fantastiska planets och mänsklighetens dna behövs för fortsatt färd för fler än oss,
och rykten om att mörkret i en avlägsen dåtid kapat
tio av våra tidigare tolv dna-strängar må vara sanna.
Men inte desto mindre tilläts detta ske utifrån högsta
ort, kanske i avsikt att pröva vår tåga. För minnet av
vårt gudomliga ursprung ligger förvisso kvar i djupet
av vår själ. Så egentligen finns ingen att skylla utom
livet som uppmanar oss att fortsätta.

gigantiskt hologram där hjärnan uppfattas som
ett aktivt hologram i universumhologrammet. En
bild där varje del av bilden innehåller hela bilden
i förtätad form. Under ytan, på det dolda planet, är
allting tids- och rumslöst, ett och odelat. Den religiösa upplevelsen av mystisk enhet kan tolkas som
en genuin upplevelse av denna universella grund.
Anses inte konstigare än vilken annan tolkning som
helst då principen är densamma.
Hjärnan tros vara uppbyggd av ett tre skikts gittersystem med rutor om 10-25, 10-15 och 10-5 cm
våglängd. Allehanda rumtidsliga inflytandefält
(även andras, även Mörkrets manipulativa) kommer
in mot dessa gitter, och i skärningspunkten dem
emellan skapas nya frekvenser som i sin tur bildar
uppfattningar enligt ett system som jämförs med hur
ljud verkar komma från en tredje punkt mellan två
stereohögtalare. All substans utgår från vågor som
färdas i detta galler.
Och avståndet mellan nervcellernas yttre ändar,
synapsspalterna, är tillräckligt litet, 300 Ångström,
(3x10-6 cm, trean på sjätte plats i ett decimaltal), för
att ligga inom kvantskeendenas storleksordning.
300 Å är alltså storleksnivån där Medvetandets rumtidsliga inflytandefält kan växelverka med hjärnans
neurofysiologiska mekanismer inom de gränser som
osäkerhetsprincipen tillåter, dvs inklusive kvantskeendenas energinivå.
50Å, 5x10-7cm eller 0,0000005 cm, anses kunna vara
ett mått på den fria viljan, psykets och andlighetens
fria område. Vilket är strax under atomnivån på 1Å,
10-8 cm. (Cellen är 0,1 till 0,001 mm. Psykets galler
är enligt boken 10-25 cm.)

Det är väl därför som tilltron till en andlig bakgrund
fungerar som skydd!! Själslig verksamhet som
samhällets människa av idag behövde ta fatt i för
att freda sig och komma vidare. Allt annat syns
mest vara ett slag i luften, då sinnescellernas grövre
uppfattningsstruktur enligt ovan tycks öppna för
andras medvetet holografiska manipulationskonster,
inklusive slumpen. Med tydligt resultat. Tvingande
fram ett ljusets learning by doing utifrån MännisHade tänkt ge en summarisk uppstapling av det holo- kans inre själsliga möjligheter, konstitution. Säkert
grafiska uppspelandet av kvantfysiken i våra hjärnor. anledningen till namnet homo sapiens, den visa
människan!!
Men det får bli kort-kort och eventuellt bättre upp i
nästa tidning. Grundar mig på forskarreferenser i Det
God Jul enligt orginalintentionen om ett nytt medHolografiska Paradigmet av Ken Wilber från 1982.
vetandes födelse, och ett riktigt Gott Nytt År i linje
Boken är tidig, men just för det överskådlig:
därmed!
Bortom tid och rum finns en gemensam universell
Önskar AW och Slagruteförbundet.
grund. Hela det fysiska universum tycks vara ett
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Prenumerationsreklam

Redaktörens favorittillgångar på nätet
Nedan finns alla på Youtube och Spotify. Bara en bråkdel av utbudet. Engelskt tal vid guidad meditation.
Mei-lan Maurits
Musik & meditation för
healing, transformation.
Klangskålar och vibrationer med ljuv stämma.
Jason Stephenson
Musik och guidad meditation
för balansering av chakran,
helande hjärnvågor, mantra,
solfeggiomusik och djup
meditativ musik.

Meditation Vacation
(Christian Thomas)
Sömnmeditation, guidad
meditation, avslappning
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Michael Sealey
Meditation, guidad
meditation, sömnhypnos

Meditative Mind.
Musik för meditation,
healing med solfeggiofrekvenser, mantra,
avslappning, sömn.

Good Vibes - Binaural Beats
Binaural beats (Delta, Theta,
Alfa, Beta, Gamma) för att nå
avkoppling, bättre koncentration. För meditation, stressavlastning eller djup sömn

Kompetensbank efterlyses!
Styrelsen får relativt ofta frågor och uppdrag inom de områden vi medlemmar undersöker och är intresserade
av. Det kan vara allt från den klassiska uppgiften att lokalisera vatten till en mer “avancerad” husrensning.
För att kunna erbjuda bästa hjälp söker vi nu medlemmar som är villiga att erbjuda sina tjänster. Känner Du
att just dina tjänster skulle kunna vara till nytta så hör av dig till oss!
Vi vill alltså som slutresultat av denna uppmaning kunna få en god geografisk spridning som förenklar
kontakten med de som hör av sig, men även få en bredare kompetensbank så att vi därigenom kan matcha
önskemålen mer precist.
Kompetensbanken kommer att finnas tillgänglig för Styrelsen när mail och telefonsamtal inkommer från
medlemmar och allmänheten.
Vi vill även publicera dessa kontakter i Slagrutan om det godkännes av medlemmen och en mer direkt,
personlig kontakt kan då erhållas mellan tidskriftsläsaren och kontaktpersonen.
Så om Du känner att du vill vara med i kompetensbanken och erbjuda dina tjänster, maila vilka typer av
tjänster det då skulle kunna gälla samt hur ni vill bli kontaktad om det inkommer frågor till styrelsen.
Vill ni även vara med på en lista av kontaktpersoner som publiceras i Slagrutan, beskriv då även vilka
kontaktuppgifter ni vill ska framgå i tidningen (namn, telefon, e-post eller kanske båda). Då det geografiska
förmodligen är av stor vikt för vissa typer av frågor och önskemål så är även bostadsort av intresse att
publicera.
Vi tar emot era önskade kontaktuppgifter på e-post: styrelse@slagruta.org
Har du något du vill få presenterat i Slagrutan?
Ett intressant projekt du jobbar med?
Har du dokumenterat en utflykt?
Kontakta redaktor@slagruta.org
Bilder från Pixabay

Har du registrerat din e-post? Har du flyttat?
Kontakta medlemsregister@slagruta.org så vi får aktuella adresser

Konvent 2021!
Vi hoppas kunna genomföra
ett konventet nästa år.
Ett nytt försök görs med
Åkerby Herrgård i Nora 13/5-16/5!
Konventnumret av Slagrutan med inbjudan och program dyker upp i brevlådan under mars.
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Att känna in energier på distans
Bengt Norberg

Jag har fått en gåva som jag gärna vill dela med mig
av till alla slagrutevänner. Det är att kunna känna in
de energier man söker på distans. Jag upptäckte att
jag hade denna förmåga för ca. tio år sedan.
Det började med att jag hade telefonkontakt med en
kvinna som var väldigt störd av energier i sitt sovrum. Jag hade inte tid att just då åka över till henne
för att mäta upp energierna i hennes bostad. Jag bad
henne då att hon sakta skulle gå över rummet och jag
tänkte starkt på att hon var den känselkropp som gav
min pekare signal när hon korsade Currylinjerna.
Det fungerade klockrent. Vi kunde inom några
minuter fastställa att hon hade ett Currykors rakt
under sängen.
Jag gjorde då en ”Mental avstörning” av detta
Currykors. Jag bad min personliga Guide om att få
hjälp att störa av energin i detta Currykors. Vips gick
energin ner till sådan nivå att den endast blev förnimbar. Något som är viktigt om man gör en mental
avstörning är att man måste be om att den skall vara
så länge som den som nu störs av energin bor kvar i
rummet. Glömmer man att göra detta återgår energin
till full styrka inom ett par dygn.
När jag nu fått sådant positivt gensvar på att min
Guide kan hjälpa mig på distans tyckte jag det skulle
vara spännande att se om jag även skulle kunna
mäta upp energilinjerna på hennes planritning. Hon
fotograferade av sin lägenhetsritning och skickade
bilden vi mail till mig
Det fungerade. Jag kände alla Curry- och Hartmannlinjer i hela bostaden. Jag tog min kartbild
med mig och åkte efter ett par dagar över till henne
och kontrollerade. Alla energilinjer låg med sådan
precision att det inte hade gått att göra det bättre än
när man mäter dem på plats.
Fantastiskt. Vilken känsla av få känna JAG KUNDE!
Jag vet att detta är någonting som de flesta som har
gått grundkursen i att gå med slagruta kan tillämpa
och även bli experter på.
Gör som jag gjorde. Börja med att få fram en
planritning över er bostad. Är ritningen i liten skala
kan du fotografera av den och ta in bilden i datorns
ordbehandlingsprogram. Förstora bilden så att du får
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en så stor bild som du kan skriva ut. Skriv ut den så
att du har en kartbild över bostaden. Nu spelar det
ingen roll om du är van att arbeta med pendel eller
med pekare.
Håll en penna med fin spets i den ena handen och
pekaren eller pendeln i den andra handen. Be om att
få utslag när pennspetsen passerar en Currylinje. Vill
du vara noggrann kan du be om att få utslag för AGS
66. (Det brukar räcka att be om utslag för Currylinje)
När du får utslag så be om att den visar riktningen.
Då ställer sig pekaren i den riktningen eller så börjar
pendeln att slå fram och tillbaka i den riktningen.
Sedan är det bara att följa linjen och rita ut den på
kartbilden.
När du fått den första linjen kan du följa den med
pennspetsen och be om utslag när du korsar en Currylinje. När utslaget kommer, upprepar du det hela
och ritar ut även den linjen på kartbilden.
Du upprepar sedan alltsammans på nytt för Hartmannlinjerna. När det gäller Hartmannlinjerna
brukar jag själv nöja mig med att söka de negativa
Hartmannlinjerna eftersom de är de som har den
kraftigaste störande energin inne i en bostad. Självklart söker man även fram de positiva Hartmannlinjerna om man är känslig för dessa energier.
Vill man sedan störa av dessa korspunkter kan
man vira en spiral av en 137 mm lång isolerad
koppartråd för Currykorsen och en 197 mm lång
isolerad koppartråd för Hartmannkorsen. En annan
mycket effektiv avstörare som fungerar både på
Curry- och Hartmannkorsen är den nya lilla typen
av 1-krona, som består av en förkopprad tunn plåtbit
som behandlats med hammarslag rejält när den blivit
utstansad.
Dessa korspunkter blir då inte borttagna men är så
försvagade att de inte längre stör.
När man kommit så här långt är det dags att utöka
sin förmåga att känna energier på distans. Det kan
gälla att söka vatten på grannens tomt eller att se var
de stora Leylinjerna är och hur de går i landskapet.
För att göra detta krävs det att man har en bra karta.
Vi har tillgång till en fantastisk gratistjänst genom att
vi kan ladda ner kartor kostnadsfritt från Lantmäteriet.
Sök på: https://kso.etjanster.lantmateriet.se
Här får man då upp en Sverigekarta som man kan
scrolla in så man kan se den tomt där man själv hål-

ler till. Man kan enkelt växla bild så att man får den
som topografisk karta eller som satellitbild.
Ni kan även söka på: https://app.raa.se/open/fornsok
Då får man in samma karta och kan få mycket fina
tips angående de fornlämningar som finns registrerade på de platser man vill känna in energierna på.
Det blir väldigt spännande för man kan läsa om de
beskrivningar som gjorts på varje registrerat fornfynd.

Denna kartbild är från en fantastisk tomt i Rönninge
där det kommer hållas en del slagrutekurser till
våren. Här korsar fyra Leylinjer varandra i en och
samma punkt. Det är en av de kraftigaste kraftplatser
vi har i Sverige. Den tredje kursen som kommer
hållas i juni kommer vara inriktad på att känna in
energier på distans. Man behöver kunna grunderna i
Slagruta för att delta i den kursen.
Rådet till er som läser detta nu är att ta upp en kartbild där ni känner att ni känner er hemma. Tag fram
pekaren eller pendeln och börja söka. Man kan fråga
efter om det finns gamla gravar på platsen. Man
kan fråga efter gamla byggnader. Har det funnits
någon gammal kyrka på platsen? Var det en kristen
kyrka? Har det funnits någon gammal kultplats och
offerplats? Har det funnits en offerplats för män och
en för kvinnor? Finns det någon gammal processionsväg på platsen? Finns det någon navigeringssten i strandlinjen så de kunde finna till platsen om
de kom över sjön med båt? Finns det någon central
bevakningssten som larmar om det kommer någon in
mot området?
Ni anar säkert att dessa frågeställningar är sådant
som vi hittat på kartbilden. Det stämmer och det gör
ju att det blir lite extra spännande att komma till en

sådan plats.
Det viktiga nu är att ni letar fram er egen tomt där
ni bor. Ta fram kartbilden och börja känn in vad
som kan finnas och vad som funnits på platsen långt
tillbaka i tiden.
Lägger man in kartbilden i ett ritprogram kan man
enkelt dokumentera det man känner. Man kan rita
in hus, vägar och olika typer av platser som man
känner.
Ett tips till er som vill använda dataskärmen som
bild att söka på, så går det alldeles utmärkt. Man
kan intala sig att muspilen är din känselkropp och få
pekaren eller pendeln att göra utslag när man känner
det man söker.
Man kan även söka på kartbilden som kommit fram
genom att använda en linjal i den ena handen och ha
pekaren eller pendeln i den andra handen. Om man
då t.ex. söker efter en gammal husgrund så börja
med att ställa linjalen vertikalt och gå från ena hållet
tills man får utslag. Lägg sedan linjalen horisontellt
och sök uppifrån – ner till man får utslag på nytt.
Man har då snabbt fått fram en skärningspunkt som
man kan börja ställa mer detaljerade frågor om.
Nu kan man genom Ja – Nej frågor söka sig fram
till vilket år huset byggdes och vilket år det revs.
Det gäller som vanligt att ställa klara frågor som kan
besvaras med Ja eller Nej. T.ex: Fanns det här huset
på platsen år 1900? Får man då ett Nej så går man
bakåt. Fanns det här huset på platsen år 1800? Får
man då ett Ja förstår man att huset måste ha rivits
på 1800-talet. För att snabbt komma fram till vilket
år det revs så halverar man årtalen man fått svar på.
Frågan blir då: Fanns huset här år 1850? Fortsätter
man på det viset kommer man snabbt fram till årtalet
som huset revs.
På samma vis går man bakåt i tiden för att komma
fram till vilket år huset byggdes.
Denna teknik används vid datering av alla föremål.
Det kan vara en gammal ek eller vilket år någon
begravdes på det gravröse man funnit.
Hoppas ni får trevlig sysselsättning i kommande
juletider önskar Slagrutebengt
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Annonssida

Tack för förtroendet
Det är nu ca två år sedan jag började tillverka
mina enkla, men mycket känsliga pekare.
I sommarnumret av tidningen Slagrutan
beskrev jag hur man själv tillverkar dem.
För mig är det ofattbart att jag nu får tillverka
så många sådana pekare.
De har blivit mycket populära och så många
intygar att de verkligen är mycket känsliga.
Fördelarna är att de går ner i en ﬁcka och
att pekaren är så kort att den inte fastnar i
överarmen när den svänger runt.
Jag har nu gjort en liten vidareutveckling
som kommer göra dem ännu känsligare.
Denna nya modell kommer kunna levereras
före jul. Kanske ett julklappstips.
Pris 85 kr/styck Porto tillkommer.
Beställ per mail: bengt.e.norberg@gmail.com

Slagrutekurser på Uttringe våren 2021
I Jordstrålningscentrums regi kommer
det hållas slagrutekurser med
Bengt Norberg som lärare.
17 - 18 april Repetition och uppföljning av kursen oktober 2020.
Övriga som har grundkurs är
välkomna.
15 - 16 maj Grundkurs för de som
vill lära sig grunderna med slagruta.
12 - 13 juni Avancerad kurs för de
som vill har djupare kunskaper.
Här kommer vi även in på att känna
in andliga energier och att känna på
distans.
Uttringe är en gammal kultplats som ligger vid sjön Uttran i Rönninge.
Platsen ägs av Svenska Folkdansens Vänner sedan 1903.
Max deltagarantal per kurs är 15 st. Man kan sova över och känna sig
trygg för att kunna hålla inbördes avstånd.
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Välkommen att höra av er för anmälan
och ytterligare information till
Jordstrålningscentrum,
mailadress: jordstralningsc@gmail.com

Resultat från årsmötet
2020-10-25
Totalt inkom 29 röster fördelade på 15 fysiska brev samt 14 via e-post. Samtliga 29 inkomna röster blev
godkända efter kontroll mot medlemsregistret samt att protokollet var korrekt ifyllt.
Röster skulle vara inkomna senast måndag 2020-10-12 kl. 19:00 och rösträkningen skedde genom att
rösträknarna fick tillgång till röstsedlarna, räknade var för sig och därefter kontrollerade utfallet.
Mötet befanns godkänt m.a.p. korrekt utlyst, dagordning etc. och protokollet finns på följande sidor.
OBS! Notera att sid 3 och 4 i protokollet sammanfogats till en (1) sida. Mer plats för annat!
Årsmötet beslöt att bifalla följande motioner, varför vi ber er uppmärksamma nedan information!
•

Möjlighet till distribution av Slagrutan digitalt via e-post Leif Skoog, motion #3 samt
Annika Berg & Anita Jarbring, motion #2
Action:
Styrelsen sätter igång arbetet med att ta fram tekniska lösningar för detta och ett förslag på eventuell
reduktion av medlemsavgift.

•

Ostlänken Dan Nyström, motion #1
Där Trafikverkets Ostlänk (färdig 2035) planeras att gå, finns ett stort antal fornlämningar. Under 2023 2026 kommer ett arkeologiskt projekt att genomföras inför bygget för att dokumentera och ”rädda”
fornlämningar. Slagruteförbundet uppmanas delta i detta projekt tillsammans med arkelogerna för att
mäta o kartlägga energier innan byggena påbörjas.
Action:
Styrelsen söker härmed frivilliga samordnare till detta projekt dit övriga medlemmar senare kan meddela
sitt intresse. Kontakta styrelse@slagruta.org

•

5G Dan Nyström, motion #2
Slagruteförbundet borde involvera sig i detta och ansluta till de forskare och övriga organisationer som
undersöker 5G påverkan på människor, djur och natur. Jag föreslår att styrelsen får i uppgift att ta
kontakt med forskare och andra berörda instanser för att i syfte starta upp en aktivitet i SSF regi, där
intresserade medlemmar ingår, för att kartlägga hur och om energier påverkas där 5G installeras.
Action:
Styrelsen söker härmed frivilliga samordnare till detta projekt dit övriga medlemmar senare kan meddela
sitt intresse. Kontakta styrelse@slagruta.org

•

Studier av Benkerrutan Paul Holmberg
Ser hur avstånden t.ex mellan nord/syd gående linjer har krympt från 2,5 m till 0,5 m. Benkerrutan
innehåller 6 reguljära rutnät som täcker över 90% av jordens yta vid fullmåne. Orsaken till detta anser
jag är mobilutbyggningen. Detta är vår största miljöförstöring.
Vi efterlyser frivilliga deltagare till projektet: Verifiering av Benkerrutan med de 6 reguljära rutnäten
Kontaktperson: Paul Holmberg
epost: pmh3910@gmail.com
tel:
0511-340039
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