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Svenska Slagruteförbundet
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Organisationsnummer: 874001-1195

Ordförande har ordet
Föreningsinfo
Moder Jord/Gaia/Gudinnan
Universumstenen
DU KAN GÖRA NÅGOT!
Universum, medvetande och kvantfysik -in practise
Redaktörens favorittillgångar på nätet
Konvent, utbildningar och kurser
Kompetensbank efterlyses!
Att känna in energier på distans
Resultat från årsmötet

Styrelse och funktionärer
Ordförande: Anita Wingefors, ordforande@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Dorothea Mumm, sekreterare@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Magnus Lundström, redaktor@slagruta.org
Suppleant/Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org
Materialförvaltare: Agne Olausson
Valberedening: Agne Olausson, två vakanta platser
valberedningen@slagruta.org
Skicka material till Slagrutan ! redaktor@slagruta.org
Manusstopp 2021:
• vårnumret 26/2
Ansvarig utgivare: Anita Wingefors
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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

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

