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Viktig medlemsinformation!
På grund av det rådande läget med pandemin kan vi i vår inte träffas gemensamt
för ett konvent samt årsmöte.
Så något årsmöte i vanlig mening, vare sig digitalt eller fysiskt, kommer EJ att ske.
Årsmötet kommer därför att genomföras med poströstning via brev eller e-post.
Se även sid 4

Parallella världar, multiversum. Allt fler forskare ser det som en omöjlighet att vårt universum är det enda
som finns. Istället tror de att vi är del av ett multiversum, ett oändligt antal parallella universum.
De här teorierna om flera världar föddes redan i mitten av 1900-talet av fysikern Hugh Everett, men avvisades då som mer eller mindre galenskap. Idag börjar allt fler forskare både acceptera och stödja teorin att
vårt universum inte är ensamt, utan ett i en oändlig mängd världar.
Text: SVT Bild: pixabay

Labradorit, eller spektrolit som den också heter,
hjälper oss att se att människan är en ”ljusvarelse”. Att vi har förmågan att gå bortanför vårt
förflutna och våra idéer om framtiden och att vi
kan omfamna den oändliga ström av möjligheter
som stunden erbjuder. Spektrolit – labradorit är
en sten för det meditativa varandet.
Text: kristallrummet.se
Bild: pixabay
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Styrelse och funktionärer
Hela styrelsen: styrelse@slagruta.org
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, materiel@slagruta.org
Valberedening: Agne Olausson, Ann-Mari Carlsson, Jörgen Larsson
valberedningen@slagruta.org
Skicka material till Slagrutan! redaktor@slagruta.org
Manusstopp 2021:
• sommarnumret 15/6
Ansvarig utgivare: Anita Wingefors

2

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
Bästa medvandrare. I denna högst turbulenta tid
gäller det att se vad som är viktigast.
1. Om vi fortsätter som idag finns ingen framtid
här. För den självständiga arten homo saphiens
med sin möjlighet att växa till sig inom det själsliga området, inom det nedärvda sambandet med
kvantguds-Ettet. Vilket tydligen störs och stängs
ner av alltför mycket strid och kiv på ytan.
2. Denna vår sårbarhet har länge utnyttjats av krafter utifrån som sett sin chans att ta över. Försökt,
för ambitionen drivs numera främst av människans egna despoter, främst genom maktmedlet
pengar. Genom att förledas in i ytlig konsumtion
och identifikation så vidmakthålls det naturvidriga övergreppet. Vetenskapliga vinningar har
använts till att permanenta svårigheterna, snarare
än att öppna vägen för djupare sanning i oss.
Mörkrets makter tycks sikta mot att göra oss till
algoritmstyrda zombiemaskiner!
3. Men allt eftersom den kosmiska klockan
framskrider så börjar dock hut gå hem. Allt fler
uppbyggliga diskussionsprogram i TV, inte minst
i Axesskanalen, och t ex de politiska oroligheterna i USA är nog bara början. För uppgörelsen
med sig själv måste i nuvarande världsläge
komma, som den starka inre varelse vi de facto
är. Den idag starkt missbrukade demokratin med
sin utlovade välfärd på otillräckliga premisser
har spelat mörkret i händerna… Det är nu bara
egen insikt som kan bryta förtrollningen och
släppa fram det förnekade flödet.
4. Människan är spirit i en fysisk kropp, inte
tvärtom. Just för att mer högfrekvent energi
omsluter och skapar den lägre, och med naturlig
kontaktpunkt i hjärtats känsla och kärlek. I alla
fall knappast i det idag så upphaussade intellektet som konstant ligger tio steg efter. Hjärnan
tillhör ju den sekundärt skapade kroppens referenssystem, förståelsen allt eftersom, knappast
original.
Vår livshotande miljökris visar med all tydlighet att
hjärnan själv inte klarat utmaningen, trots närmre
hundra år av vederhäftig information. Tillkortakommandet är måhända startat av andras intresse att ta
över, men numera mer än självgående på grund av,
som det verkar, förstärkta reminiscenser i vår egen
arts flockbeteende respektive översittarfasoner.

Anita Wingefors
Dock är allt dynamiskt sammanhängande utifrån
kvantfysikens ettetprincip, som jag fått se det. Därför
denna framtidstro till att vi kan och kommer att
vakna upp till en sannare potential.
Så oavsett subjektiviteten hos ett förslavande övergrepp, eftersom allt är ett bortom tid och rum, så
blir den ultimata utmaningen att återknyta kontakten
med fadershuset, bli hela igen. Måste, för att bli kvitt
besatthet och miljökrisens skruvstäd. Energin stavas
förlåtande kärlek läkande alla hard core feelings, den
förnämsta mest finfrekventa energin, kvantgudsenergin, som ligger lagrad i vår gudagnista, spirit, och
som via the soul pipe till hjärtat får detta att bulta av
medkänsla för livet. Sipprande igenom de mest djupa
sprickor. Därför så värdefullt att med även intellektet
få förstå för att lättare eliminera sår hindrande flödet.
Detta är vad jag mött och lärt, i synnerhet de sista
fem åren. Avgörande är att acceptera tanken om Ettet
utan åtskillnad byggande upp tid och rum, wherever.
Att vi alla är EN. Detta är också vad kvantfysiken
påpassligt nog presenterar för oss. Fast det visste
vi ju redan, det är ju det som gör oss till medmänniskor, humans, heavenly united man!! Kanske en
anledning till intresset situationen verkar åtnjuta från
även avlägsna galaxer, om vi som art förmår resa oss
under oket av en betungande kropp, i livet. Bedriften
skulle i enhetens namn ge eko i kvantuniversat. Att
sanningen fortfarande håller.
Se mina tidigare artiklar om försummad kunskap:
(Slagrutan #99 och #100)
a) Fibonaccimatematiken om gyllene snittet i
naturens materiefysik, antagligen även i vår egen
metabolism.
b) Nonchalerad tröghetslag visande mot ett högre
energiparadigm och teknologi.
c) Kvantfysikens holografiska giltighet även inom
människans själv.
De bästa hälsningar/ AW
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Föreningsinfo
Årsmötet kommer p.g.a. pandemin att genomföras genom poströstning.
Handlingar inklusive instruktioner om hur man röstar kommer att skickas ut senare i vår,
allt i enlighet med stadgarna.
Även vårens konvent blir inställt men vi hoppas att medlemmar kan engagera sig och
anordna lokala kurser eller sammankomster landet runt så fort tillfälle ges. Se även nedan
angående utbildningar.

Efterlysning!

Vill Du hjälpa till att anordna konvent eller kurser?

Utbildningar i SSF:s regi

SSF står bakom den eller de medlemmar som vill anordna kurs eller möte. Det är dock svårt för styrelsen att
stå som arrangör då vi medlemmar är geografiskt spridda över landet.
För att en medlem ska få förbundets stöd till en kurs krävs en budget och ett program som godkänts av
styrelsen. Materiel finns att erhålla och kursinformation anslås sedan i aktivitetskalendern på hemsidan.
Kontakta styrelse@slagruta.org för mer information!

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:
Eva Svensson

Böcker, tröjor, kepsar, färgskivor, pendlar...
Kontakta materialförvaltare Agne
materiel@slagruta.org eller
SMS 0768 35 62 44
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Kristallskallarna har intresserat mig
Så jag tittar på Wikipedia och finner: Kristalldödskallarna är ett antal modeller av mänskliga kranier
tillverkade av klar eller mjölkaktig kvarts. De som
uppger att de hittat dem hävdar att de är förcolumbianska artefakter från Mellanamerika. Inget av de
föremål som gjorts tillgängliga för vetenskaplig
undersökning har kunnat bekräftas vara från förcolumbiansk tid. Undersökningarna visade att de
undersökta föremålen var tillverkade i mitten av
1800-talet eller senare, nästan säkert i Europa. Trots
att sådana påståenden förekommer i populärlitteratur
finns det inga legender om kristalldödskallar med
magiska krafter i berättelserna hos ursprungsbefolkningen, varken i Mellanamerika eller i övriga
delar av kontinenten. Enligt Philip Jenkins, är
kristalldödskallar bland de mer uppenbara exemplen
där kopplingen till ursprungsbefolkningens andetro
är ett nytt påfund, en produkt av kreativa andliga
entreprenörer, och inte representativt för verkliga
sedvänjor hos dessa historiska folk.
Skallarna uppges ofta av medlemmar av new agerörelsen ha paranormala egenskaper, och de har ofta
spelat en sådan roll i fiktion. Kanske den bäst kända
förekomsten är i filmen Indiana Jones och Kristalldödskallens rike.

Jag söker vidare och finner i http://www.orbs.n.nu/
atlantis-kristallskallarna och finner följande:
Många teorier finns när det gäller kristallskallar.
Ingen av dem verkar veta exakt hur många som
existerar och vem som gjorde dem, vilket kompliceras ytterligare genom det faktum att de flesta skallar
nuförtiden helt enkelt är gjorda av människohänder.
De Maya-stammar som fortfarande lever i Centralamerika säger att deras folk är ansvariga för skapandet av de 13 “äkta” skallarna och vart tusende år
görs en där all insamlad kunskap av den perioden har
lagrats. Skallarnas andar skall snart väckas genom en
ceremoni av den nuvarande Äldste hos Mayafolket.
Genom detta kommer den lagrade kunskapen att
läggas till vårt kollektiva medvetande, med ett stort
uppvaknande hos mänskligheten som resultat.
Andra källor påstår att Atlantis överstepräster
förutsåg sitt fall för mer än 10 000 år sedan och av
det skälet lagrade all sin kunskap i ett antal skallar,
utspridda här och där över Jorden. I slutet av den
nästa universella cykeln (som är just nu), skulle
dessa skallar avslöja sina kunskaper igen.
Så, båda teorierna påstår att skallarna i själva verket
är högt utvecklade datorer som lagrar kunskap som
nu är på väg att avslöjas.
Oavsett vad sanningen än är så är det ett faktum att
originalskallarna är skapade med en så sofistikerad
teknik att till denna dag den inte kan kopieras.
Speciellt den lösa underkäken, som liksom resten
är skapad från en bit av kristall, ger den moderna
vetenskapen huvudvärk.
Många menar och hävdar att kristallskallen är ett
resultat av utomjordiskt besök. Då utformningen på
kristallskallen och sättet den är konstruerad på inte
gick att göra för 100 år sedan eller flera tusen år
sedan. Vi har inte ens idag den tillräckliga tekniken
för att kunna göra en likadan kristallskalle, så var
kommer den ifrån!
Som jag känner finns bara 2 st, 1 hos British Museum. Och 1 privatägd.
A O-n
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Bärnstenens energipåverkan
Åsa Persson
Bärnsten har under årtusenden fascinerat oss människor och härrör, här runt Östersjön, från 30 - 50
miljoner gammal kåda. Barrträdens namn var pinus
och araucarias. Idag räknas bärnsten som en ädelsten.
Den återfinns på jordens alla kontinenter och från
olika tidsperioder finns det över 200 sorter. Bärnstenen förkommer i många olika färger och nyanser.
Det finns grön, gul, gulvit, violett, brun, rödaktig
och svart bärnsten. Just den svarta är fossilt trä
som förvandlats till en tät form av kol. Den gulvita
stenen har fått sin färg på grund av mikroskopiskt
små gasblåsor som gör stenen vitare. Stenen är ofta
fettglänsande och genomskinlig.

Eller varför inte som Hans Larsson i Vrena
(medlem i Svenska Slagruteförbundet) sa till mig
– Elda lite på den och om den luktar kåda så vet du
om den är äkta eller ej.

Rengöring

Vid rengöring tar du helt enkelt diskmedel och ljummet vatten och tvättar stenarna med. Efteråt kan man
smörja in dem med vegetabilisk olja för att de ska få
en glansig yta.

Historiskt
Bärnstenen hette under fornnordisk tid ”rav” och det
namnet känner vi ju igen från Skånes Ravlunda, där
man på Österlen fortfarande kan hitta stenar om man
har tur.
Just namnet bärnsten kommer från tyska börnen =
brinna och stein = sten.
På grekiska heter bärnsten ”elektron” och har fått
namnet på grund av sina elektrostatiska egenskaper.
Om du gnider stenen mot till exempel ylle eller hår
attraheras det av stenen.

Igenkännande

För att urskilja en bärnsten från annan liknande sten
kan man lägga den i frysen och när man sedan tar ut
den, känna om den är kall eller ej. Är den kall är det
inte en bärnsten, den tar inte till sig kyla.
Ett annat sätt att urskilja en bärnsten från annan sten
är att hälla vatten i ett dricksglas och tillsätta 2 msk
salt. Är det en bärnsten flyter den, annat material
sjunker. Då vet du med säkerhet att det är en bärnsten du har i handen.
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Bärnstenen har beskrivits som magisk och har
snidats till smycken, pärlor, Tors hammare, yxor,
djur och amuletter.
I en uppsats vid Kalmar universitet skriver Björn
Karlson (B. Karlsson D-uppsats
https://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:24341)
att bärnsten i Skandinavien under bronsåldern var en
exportvara och som betalningsmedel helt nödvändig
för import av koppar och tenn och man hittar den
vida spridd i hela Europa. Under den här tiden var
bärnstenen ett heligt föremål som sas ha helande
förmåga. Eventuellt kan den ha använts i rituella
sammanhang då man har funnit den i högstatusgravar och tanken går till att det kanske var det en elit
som fick använda den och att den var tabubelagd
för vanliga människor? I sin uppsats skriver Björn
Karlsson att man hos Romarna ansåg att den hjälpte
vid hals- och magont. Särskilt kvinnor kunde skyddas mot struma. För män skulle den hjälpa vid impotens, även grekerna använde den som läkemedel.

Bärnstenens påverkan på kroppens
Akupunktursystem

För några veckor sedan dök det på Facebook upp
en reklam med bärnstenshalsband för hundar.
Där påstår man att det skyddar mot fästingar då
halsbandets statiska effekt på hundens hår gör att
fästingarna inte vill vara där. Oh, så bra, tänkte jag.
Det måste ju ha samma effekt på oss människor. Och
jag som får fästingar hela tiden, åkte snarast iväg till
en butik som sålde bärnstenssmycken och köpte ett
halsband och ett armband. Det gick några dagar och
på helgen åkte jag och goda vänner till en kraftplast
ute i naturen. Innan jag gick in på den tog jag på
halsbandet och armbandet. Vid kraftplatser brukar
jag använda mig av det energiseende som jag har
utvecklat och öppnade upp det innan vi gick in. Till
min stora förvåning hade Akupunktursystemet redan
fått en röd frekvens (det brukar ske när man kommer
in på platsen, men inte utanför). Kan det vara en
effekt av bärnstenen, tänkte jag? Mina kamrater som
var med fick pröva och halsbandet/armbandet hade
samma effekt på dem.
Energierna i Akupunktursystemet reagerar omedelbart då du tar på dig bärnsten inpå kroppen och blir
rött istället för gult, som det annars har som färg/
frekvens. En uppladdning sker och vi får högre frekvenser/millivolt/elektricitet som arbetar i kroppen.
Dessutom reagerade vi med ökad känslighet vid mätning med pekarna, för andra energier i och ovanför
marken på energiplatsen. Vid mätning med bärnsten
på kroppen ökade känsligheten med ca 1 meters
ytterligare räckvidd i mätområdet.
Några dagar senare åkte jag på utflykt med andra
goda vänner och lånade då ut mitt halsband till en av
dem. Den här vännen har sedan ett år tillbaka känt
sig deprimerad och äter medicin som hon får sedan
tiden hon var inlagd. Vid dagen slut säger hon
- Det är konstigt att man mår så bra av att vara på
utflykt, jag känner mig riktigt glad och varm.
- Ja, och du har ett mörkrött upphettat akupunktursystem i kroppen och det påstås på nätsidan
Paranormal, inlagd av Zorna att bärnsten kan ha
en god inverkan på psyket.
- Då ska jag genast köpa ett armband!
Nu hoppas vi på att det ska ha en långtidsverkande
effekt att ha bärnsten nära kroppen och att hon får
må bättre.
Enligt mina iakttagelser har olika färg på bärnstenen
lite olika färgeffekter på Akupunktursystemet.
Mörkt brunröd bärnsten ger en något starkare mörkt
röd frekvens.
En något ljusare bärnsten ger något mindre röd

effekt. Den röda frekvensen stannar kvar i kroppen
ca 8 timmar efter att du tagit av dig till exempel
halsbandet och Akupunktursystemet återgår då till
sin gula/normala färgfrekvens.
Det är viktigt att varje individ har rätt färgfrekvens
på sitt armband/halsband då det annars känns obehagligt och man vill ta av sig bärnstenen, så känn in
vad som passar dig bäst.
Bra att veta: En kvinna som jag mött var tidigare
sjuk i giftstruma och då var det inte bra att ha bärnsten på sig. Stenen triggade sjukdomen!

Samarbete med Hans Larsson

Under året har jag samarbetat med Hans Larsson i
Vrena, Södermanland. Vårt samarbete handlar om
healing på distans och nu fortsatte våra diskussioner
med bärnstenens frekvenser i fokus.
Enligt Hans finns det personliga frekvenser att mäta
med Hertz i kroppen. Det finns ett värde före och ett
värde under tiden vi bär bärnstenen nära kroppen.
Här kommer Hans redovisning:
En frisk människa har frekvenser på cirka 80 Hertz.
En sjuk människa har frekvenser som gått ner till
cirka 30 - 40 Hertz.
När vi bär bärnsten nära kroppen förändras den här
frekvensen och går upp med cirka 50 Hertz, så att
man landar på cirka 140 Hertz. Hans har dessutom
en teori om att även virus kan påverkas för oss
i positiv mening. Kanske kan det påverka andra
sjukdomstillstånd där millivolten behöver laddas?
Frågorna blir många och svaren väntar.
Riktigt hur det påverkar får ni själva pröva er fram
till och det vore intressant med synpunkter på hur
reaktionerna av det kan bli.
Men jag tycker att ni ska ta fram era gamla halsband,
armband och amuletter för att själva testa om till
exempel fästingarna håller sig borta. En varning
är dock befogad, det kan bli för starkt för kroppen
och de flesta verkar inte kunna bära bärnstenen för
lång tid. Kanske har den använts för att under några
timmar öka förmågan att uppfatta jordenergierna vi
har runt omkring oss.
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Multipla universum, parallella världar,
möten i tid och rum
Magnus Lundström
Undertecknad fastnade återigen framför ett avsnitt av Ancient Aliens på History Channel. Denna
gång handlade det om olika kulturers betraktelse av parallella världar, dolda dimensioner och eventuella möten mellan oss här på jorden och de “på andra sidan”. Några fall beskrevs i programmet och
jag presenterar vissa av dem här med kommentarer från programmets experter. Som vanligt måste
man ta de extatiska experterna med en hyfsat stor nypa salt. En viss överentusiasm smyger sig lätt in
och det är underförstått att utomjordiska/interdimensionella/interuniversella varelser existerar. Men
förhoppningsvis finns här något som kan intressera läsaren, något ämne att gå vidare med, söka mer
information på nätet. Många av experterna är författare och här kan det finnas litteratur som passar.
Något viktigt är ju att det ställs en fråga, en undran, så att tankar och ideer kan födas och börja flöda.
Se gärna även “syskonartikeln” om hur vetenskapen idag ser på möjligheten till multipla universum.
Kommer utomjordingar till jorden med rymdskepp,
eller kommer vissa hit på andra sätt?
Den frågan ställer sig berättaren till ett avsnitt av
Ancient Aliens (History Channel). Ett antal inbitna
experter uttalar sig kring en del märkliga fall och
försöker hitta alternativa lösningar på fenomen,
speciellt ursprunget till dem.
Vissa utomjordingar kan möjligen använda sig av
inderdimensionella färdsätt. Några tror att vissa
möten med utomjordingar inte är fysiska...kan det
vara så att liv i ett parallellt universum uppfattas som
andar eller änglar för oss här på jorden? Det kanske
inte rör sig om varelser från ”yttre rymden” som
besöker oss utan snarare om varelser från just ett
parallellt universum.
Skogsreservatet Pisgah i North Carolina, USA.
Mörkret omsluter Brown Mountain och ljusklot uppenbarar sig i skyn. De svävar där i några sekunder
innan de plötsligt försvinner.
Jonathan Young,
Joseph Campbell
Archives:
- Man har observerat
ljussken där ända
sedan 1200-talet.
Före inbördeskriget
försvann en plantageägare där. Slavar som letade
efter honom försvann också. Samtidigt den kvällen
såg man ljussken.
UFO-historiker Chris
Pittman:
- I årtionden har
saken diskuterats och
studerats men orsaken
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till ljusskenen är okänd. Det finns många teorier,
men inget vet säkert.
David Childress, författare till Technology of
the Gods:
- Det finns en märklig
berättelse om Ralph
Lael. Han påstod sig ha
följt efter ljusskenen en kväll. Det ledde honom till
en grotta full med kristaller. En djup röst berättade
om utomjordingar och att de har en teknologi som
tillåter dem att färdas mellan dimensioner. Att dyka
upp för att sedan plötsligt försvinna.
Ok, utomjordingar som dyker upp och sedan försvinner och färdas mellan dimensioner? Även om det
kan låta långsökt har ljusskenen vid Brown Mountain aldrig kunnat förklaras på hundratals år. Men det
här fenomenet är inte unikt, fortsätter berättaren av
TV-programmet.
William Henry, författare
- De mystiska ljusskenen
tycks vara intelligent
styrda. Som om de vore
levande. Vissa tror att
de kommer från andra
planeter eller dimensioner.
Giorgio A. Tsoukalos,
förläggare, Legendary
Times Magazine
- Enligt mig är ljusskenen ett resultat av
en teknologisk process.
Det rör sig om nån sorts utomjordisk teknologi.
Finns det en utomjordisk koppling till de abstrakta

ljuskloten, eller orber, som ofta kallas för spökljus?
Kan de ge skymtar av andra världar eller andra
dimensioner bortom vår verklighet?
Rabbi Ariel Bar Tzadok
Grundare, Koshertorah
school
- Är de varelser från
andra planeter eller
andra dimensioner? Det
beror på vem man frågar. Men den gemensamma
nämnaren är att vi existerar i en större verklighet.
I den moderna världen finns det ett osynligt hav med
information och energi. Radiovågor, mikrovågor och
andra frekvenser finns överallt. Vad människan kan
se med blotta ögat är dock väldigt begränsat. Människans synliga spektrum är 380 => 750 nanometer,
men det finns ju saker utanför detta våglängdsområde som vi inte ser. Teknologi har förstås ökat vår
medvetenhet för sånt som våra vanliga sinnen inte
uppfattar. Kan det finnas annat som inte ens teknologin uppfattar? Som t.ex. gömda dimensioner och
alternativa universum som existerar alldeles bredvid
vårt.
Det tror de medverkande i programmet och hänvisar
till modern forskning som kan ha uppdagat bevis för
alternativa, osynliga världar.
Pasadena i Kalifornien , oktober 2015
Forskare vid California Institute of technology
använder data som insamlats av det kraftfulla
Planckteleskopet för att granska bevis för Big Bang.
Till deras förvåning hittar de bevis för platser där
vårt universum skulle kunna komma i kontakt med
andra universa. Frågan som berättaren senare ställer
är om vi kan uppfatta andra dimensioner och universum, samt om liv och intelligens kan existera i
parallella universum och om vi då skulle uppfatta det
som kanske andar eller änglar.
Caroline Cory,
förf. The Visible
and Invisible
Worlds of God.
- Forskare har
lyckats mäta alla
möjliga, för oss, osynliga saker, det elektromagnetiska fältet, en människas värmesignatur osv. Även
om saker inte syns kan det finnas där. All kontakt vi
har med en interdimensionell varelse sker bortom
vårt synliga spektrum.
Jag är helt säker på att det finns flera arter på jorden
som verkar inom andra frekvensomfång. Därför kan

vi inte se dem. De flesta av våra möten med utomjordingar är interdimensionella. De kommer inte
långväga ifrån utan finns i vårt mänskliga plan, men
de existerar i en annan dimension.
Allt vi gör är att vi färdas mellan dimensioner inom
vår jordiska verklighet. Det betyder inte att alla
möten med utomjordingar är interdimensionella, jag
tror båda varianterna förekommer.
En del forskare tror att varelser från andra dimensioner orsakar fenomen som spöken, änglar och
demoner. Som bevis åberopar de en fras i flera heliga
skrifter. Frasen återfinns i Talmud och Koranen och
beskriver sju nivåer av himmel och jord.
Rabbi Ariel Bar Tzadok:
- Vad är egentligen himlens sju nivåer?
Vissa associerar dem med planeter i solsystemet.
Enligt andra är de parallella dimensioner. När vi talar
om de andra världarna som människor har interagerat med i århundraden så kanske det inte rör sig om
varelser från yttre rymden utan om varelser från ett
parallellt universum.
Är det vi kallar för spöken inte alls döda människors
andar utan väsen från andra dimensioner som manipulerar saker i vår värld men inte kan uppfattas av
människor?
Jabal al-Nour. 10 km norr om Mecka i Saudiarablien år 602 e.Kr.
William Henry berättar vidare om en händelse..
William Henry:
- Under djup meditation i Hiragrottan får profeten
Muhammed besök av ärkeängeln Gabriel. I Koranen
står det att Gabriel stod ”på eller mellan horisonter”.
I gamla skrifter innebär det att de kunde färdas
mellan dimensioner, anta mänsklig form och sedan
återta ursprungsformen. Så det kan då röra sig om ett
interdimensionellt väsen.
Muhammed fick uppenbarelser av Gabriel som kom
från Allah. Lärorna skrevs ner i Koranen och blev
grunden i muslimsk tro.
Var budbäraren Gabriel ett interdimensionellt väsen
från en osynlig värld som skulle hjälpa människan?
Giorgio A. Tsoukalos:
- Här har vi en ängel som påminner om en utomjording och som till och med har en farkost som
Muhammed får flyga med. När man tänker på
rymdfärder och möten med utomjordingar så är det
möjligt att de använder sig av interdimensionella
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färdsätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att
de själva måste härstamma från andra dimensioner
eller universum, men de har tekniken som krävs för
att färdas mellan olika dimensioner, dyka upp, för att
sedan försvinna. Allt har med teknologi att göra.
Berättaren fortsätter med att fråga om det kan vara så
att profeter, som Muhammed, kan ha fått tillgång till
parallella dimensioner bortom vår kända verklighet.
Dimensioner från vilka de och andra väsen kan nå
vår värld via interdimensionella vägar som upphäver
tid och rum?
Samma forskare menar att bevis för detta hittats i
en schamantradition i Australien som är tusentals år
gammal: ”drömtid”.
Drömtid
I den glesbefolkade regionen, långt från städer som
Sydney och Melbourne, bor en inhemsk population
som kan spåra sina rötter 40 000 år bakåt i tiden.
Genom en ceremoniell trans sägs de äldre nå en
värld där de kan få kontakt med sina förfäder.
Den alternativa verkligheten kallas för drömtid.
Jonathan Young:
- Drömmarens uppgift är att förbinda båda världarna,
att ta verkligheten från drömmen, som anses överlägsen, och förena den med vår verklighet.
I drömmens verklighet finns vägledning och skatter.
Drömtiden tillåter urbefolkningen att färdas bakåt
i tiden, eller åtminstone besöka förfäder från långt
tillbaka i tiden. De säger själva ”tillbaka till deras
förfäder.”
I konsten skildras förfäderna med avlånga huvuden
och stora ögon. Enligt vissa är de kusligt lika det vi
idag kallar grå utomjordingar.
Men australiens drömtid är ingen isolerad avvikelse.
Shamaner och heliga män i andra kulturer talar
även de om alternativa världar. I Asien tror hinduer
och buddister på oändliga universum. Yorubafoket
i västafrika tror på en annan värld ovanför den
fysiska.
Kabbala talar om 125 nivåer mellan människa och
skapare. I Nordamerika har ursprungsbefolkningar
riter som förbinder dem med väsen.
Programmet ställer sig sedan frågan:
Om andliga ledare kan se andra dimensioner, kan det
då finnas sätt för alla människor att se dem?
Övre Amazonas, Sydamerika
Länge har medicinmän använt växtbrygden ayahuasca för healing och för att nå överjordiska världar.
10

Jonathan Young:
- Under ceremonierna som utförs i Amazonas tycks
man få fram värdefull information. Ayahuasca
avlägsnar gardinerna mellan världar. Sådana resor är
centrala i schamanska riter. Vare sig de når parallella
världar eller undersöker dolda dimensioner är upplevelserna viktiga för resenärerna.
William Henry:
- En intressant sak med ayahuasca-upplevelser är att
de stöter på förfäder och utomjordiska varelser.
Så möjligheten finns att förfäderna och utomjordingarna kan vara en och samma sak.
Ayahuasca-brygden görs av två ingredienser. En
rot från en specifik växt samt blad från en annan.
Den aktiva ingrediensen är dimetyltryptamin: DMT.
Den psykedeliska kemikalien finns i kroppen i små
mängder, frigörs i människans endokrinsystem och
når tallkottkörteln vid döden eller vid nära-dödenupplevelser. Mainstream Science tror att ayahuasca
endast är hallucinatoriskt men vissa menar att ämnet
kan öppna portar till nya världar.
Daniel McQueen, Center
for Medicinal Mindfulness
(Boulder, Colorado):
- DMT tycks kunna förändra hjärnan så att vi kan
uppfatta fler än fyra dimensioner. Dimetyltryptamin
kan vara mekanismen som låter oss uppfatta alternativa världar. Det är som nyckeln till en mottagare,
när man stoppar in nyckeln aktiveras inte bara vissa
hjärndelar. Alla mottagare i hjärnan omorienteras så
att mer information kan tas emot.
Hur forntida medicinmän hittade just denna kombination bland djungelns tiotusentals växter är ett
mysterium fortsätter berättaren.
David Childress:
- Det vi ser här är otroliga växter som påverkar
hjärnans receptorer så att vi upplever andra världar
och får kontakt med överjordiska väsen.
Vem skapade den här mystiska katalysatorn för
mänsklig användning? Kan utomjordingar varit
inblandade?
Berättaren spekulerar sedan om våra forntida förfäder kan ha fått nyckeln som ger tillgång till andra
världar av utomjordingar?
Psykologer vid Center for Medical Mindfulness

utforskar terapeutiska fördelar med psykedeliska
medel vid trauma, depression och beroende.
De utforskar hur hjärnan påverkas av cannabis och
DMT. Testpersoner säger sig kunna se alternativa
världar samt också ha tvåvägskommunikation med
världarnas invånare.
Daniel McQueen:
- Vissa har upplevt änglalika varelser. Andra har upplevt klassiska ombordtaganden på UFOn där de har
förts ut i rymden och blivit opererade eller botade.
Några har upplevt en hyperteknologisk civilisation
som har utvecklats bortom en fyrdimensionell värld
och nu hjälper oss att nå den kapaciteten.
Användare av drogen säger att de kan uppleva en
förhöjd verklighet och kanalisera kommunikation
från osynliga världar omkring oss.
Kan vissa personer få tillgång till andra dimensioner
utan hjälp av psykadeliska medel och andliga riter?
Ett bevis kan vara är att siare säger sig kunna se
händelser bortom tid och rum.
Menlo Park i Kalifornien, 1970-talet
Vid denna tid anlitar CIA forskare vid Stanford Research Institute för en topphemlig och kontroversiell
studie. De vill se om synska personer kan inhämta
upplysningar.
John Vivanco, författare The Time Before
The Secret Words,
Trans-dimensionell
fjärrskådare:
- Fjärrskådning
utvecklades av CIA
på tidigt 70-tal. De upptäckte att synska personer
kunde förvandlas till spioner.
Man utvecklade ett protokoll och en metod för att
skicka människor till avlägsna platser dit människor
inte kunde färdas, för att hämta information.
Det berättas senare att ”fem decennier senare sysslar
många myndigheter fortfarande med fjärrskådning.
Hur det fungerar är ett mysterium.”
John Vivanco:
- Jag tror att fjärrskådning sker bortom rumtiden.
Vi färdas genom en annan dimension utanför vår
3D-verklighet för att hämta information. Jag är
fjärrskådare och har sysslat med det professionellt i
20 år. Vi granskar fenomen som inte kan förklaras på
konventionella sätt.

Kan fjärrskådare verkligen se händelser på avlägsna
platser eftersom de färdas mentalt genom andra
dimensioner? Finns nyckeln till andra världar i vår
hjärna?
Nick Pope, brittisk
f.d. underrättelseofficer, brittiska
försvarsministeriet
(1985-2006) besökte
i maj 2019 James
Gilliland’s Eceti
Ranch , Trout Lake, Washington och tillsammans
med John Vivanco och hans team gjordes ett fjärrskådningstest. Eceti står för Enlightened Contact
with the Extraterrestial Intelligence. För UFO-jägare
är platsen en speciell sådan när det gäller oförklarliga luftfenomen. Under de senaste 30 åren har
forskare från Boeing, NASA och Lockheed Skunk
Works granskat aktiviteterna på himlen.
Försöket gick ut på att låta fjärrskådare (två kvinnor) i ett källarutrymme återge vad som samtidigt
observerades på himlen av bl.a. Nick Pope. När ISS
passerade på himlen ritade de båda kvinnorna samtidigt identiska rektangulära objekt.
Natten efteråt dök ett föremål upp på himlen som
snabbt försvann och de båda fjärrskådarna rapporterade följande.
1. Reflekterande, metalliskt, som en hägring
Lysande blå färg, svagt vinande ljud.
2. Kristallblått, änglalikt och svävande
Fjärrskådare 2 såg även ett ljussken som bara kal�lades “object”, med en markering Pp (ParaPhysical).
Inom fjärrskådning betyder det något utanför vår
3D-verklighet.
Enligt de som tolkade resultaten så det rör sig om
ett ljussken vid berget som existerar utanför vår
3D-verklighet. Kom de då snabbt in från en annan
dimension för att sedan snabbt återvända...?
Nick Pope:
-Jag ledde den brittiska regeringens verkliga Xfiles-projekt. Vi granskade ufon, sädesfältscirklar
och bortföranden, ja vilka mystiska och oförklarliga
händelser som helst. Fjärrskådning kan ha med
okända dimensioner att göra. Det kan låta som
Science fiction, men det är faktiskt inte det.
Bilder: https://ancientalienpedia.com/
Text: Ancient Aliens, säsong 14 avsnitt 11
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Kristallplatser
Jan Bråten
På mitt första slagrutemöte i Sätra Brunn 2000,
som var en stor upplevelse, behandlades bl a
terapiplatser. Jag tyckte det var mycket intressant och började med utforskningar på egen hand.
Terapipunkterna/-platserna kunde vara allmänterapeutiska, läkande och stärkande. De kunde även
vara manliga, kvinnliga och neutrala. Beteckningen ”Kristallplats” kom jag i kontakt med på
årsmötet i Garpenberg 2006. Jag fick då tanken att
det kunde vara detsamma som terapiplatser och så
verkade vara fallet. Har i många år uppsökt platserna
utomhus. På vissa orter är de tämligen vanliga,
speciellt på och intill kultplatser. Under 2020 har
jag markerat allehanda intressanta figurer på golvet i
min lägenhet. Det visade sig att terapipunkterna och
”genuspunkterna” (manliga, kvinnliga, neutrala
var separata. De flyttar på sig hela tiden men i ett
begränsat område. Terapipunkterna verkar vara
vanligast. Jag hade länge trott att de markerade
kristallplatserna hade den starkaste terapieffekten,
men den kunde ofta vara utanför. Jag har kommit
fram till följande indelning:
Terapiområden kan vara stora och sammanhängande med en viss koncentration av terapipunkter,
uppskattningsvis 15-200 pkt/m2 (i min lägenhet är
koncentrationen 60-180 pkt/m2). De enskilda punkterna flyttar på sig inom en yta med diameter 10-15
cm. Fördelningen av allmänterapeutiska, läkande
och stärkande punkter är jämt fördelade men flyttar
sig oberoende av varandra.
Kristallplatser är lokala koncentrationer av genuspunkter inuti ett terapiområde. Genuspunkterna
finns överallt men det tycks behövas minst 40 pkt/
m2 för att få utslag för kristallplats. Om platsen skall
kategoriseras som manlig, kvinnlig eller neutral
bestäms av vilken kategori som dominerar. Eftersom
punkterna flyttar på sig hela tiden, ändras fördelningen av punkter, varvid kristallplatserna kontinuerligt
byter form och placering.
Om man frågar efter kristallplats och får ett svar,
vet man att man befinner sig i ett terapiområde. Får
man inget svar kan man direkt fråga efter ex ”den
bästa punkten för mig just nu”. Terapipunkter finns
överallt men på många platser kan de ligga glest. I
ett terapiområde står man vanligen på flera punkter
som delvis kan sammanfalla. Viktigt att man litar
på sin intuition. Man kan fråga hur länge man kan
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stå på samma ställe för optimal effekt. Ofta känner
man att det är dags att byta plats. Då frågar man efter
nästa osv. När man tycker att det räcker så är det
lämpligt att avsluta med en balanserande, sammanfattande plats. Det är en fördel om man fokuserar
sig på fötterna och djupandas. Vid inandning tänker
man att det strömmar upp helande, stärkande kärleksfull energi från marken/Moder Jord. Energin får
strömma in i hela kroppen. Vid utandning strömmar
ej önskvärd energi ner i marken där den tas om hand
av underjordiska väsen. Viktigt att man tackar när
man ställer sig på en plats och när man lämnar den.
Hur de här övningarna upplevs varierar förstås
mellan olika individer. Känsliga personer påverkas
mer än mindre känsliga men effekten torde vara
övervägande positiv om man tar det försiktigt.
Min förhoppning är att slagrutegängare skall lära
sig använda den här metoden. Den är fortfarande på
utvecklingsstadiet. Den kan vara ett komplement till
andra terapier ex Qigong, Yoga och Reiki men det
behöver testas. Styrkan varierar – med Bovisskalan
får jag värden på 11000 - 15000 BE i min lägenhet.
Då använder jag 9000 BE som referens. På platser
utanför terapiområdena får man sänka referensnivån
till kanske 8000 BE.
Några bilder:

BILD 1:
Den vita markeringen är den första figur jag undersökte i förrådet. Det är en neutral kristallplats.
De färgade lapparna markerar manliga(blå),
kvinnliga(röda) och neutrala(vita) genuspunkter.

Tyvärr flyttar de på sig liksom de terapipunkter jag
senare markerade. Den här figuren torde vara elliptisk i grundform men den har kapats till vänster
– en stressad currylinje försöker pressa sig fram.
Terapipunkter och currylinjer gillar inte varandra –
currylinjerna byter riktning och slingrar sig åt olika
håll. Störningen finns upp till ca 420 m över marken.
Den gulsvarta markeringen till höger är en ”nollpunktsplats” som inte är analyserad – jag redovisar
dessa en annan gång.

BILD 4: Samma plats i september, påtaglig skillnad
mot förra bilden.

BILD 2: Den gula hjärtformade markeringen är en
neutral kristallplats i vardagsrummet. När fotot
togs i juni hade den redan ändrat form och storlek
men den här var så originell. Den flerfärgade figuren
är en nollpunktsplats.

BILD 3: De här markeringarna gjordes i maj månad.
Det är tre kristallplatser. Längst bort i hörnet finns
en liten cirkulär blåmarkerad manlig plats. Under
bordet är en nästan ellipsformad röd kvinnlig plats
markerad. Den gula figuren längst fram är neutral.

Som avslutning vill jag ta upp ett mycket aktuellt
(och dessvärre) långvarigt ämne: Vår så populära
COVID19! Det har varit så mycket diskussioner angående bl a munskydd som skall fungera även som
nässkydd. Om man tycker att man måste använda
skydd så gäller att det används på rätt sätt! Att följa
anvisningen på förpackningen! Jag har arbetat inom
vården många år och använt dem vid olika tillfällen,
främst för att skydda patienterna. Man blir irriterad
när de hanteras så slarvigt i många fall. Skyddet
skall inte hänga över hakan eller bara täcka munnen
utan även vara fastklämt på näsan!
Det säkraste skyddet är att följa rådande anvisningar.
Något som tyvärr inte behandlas är hur man andas.
Som ni vet är jag mycket mån om hur vi andas i
allmänhet med djupandning mm. Men i miljöer med
smittorisk gäller undantag – ju mindre man andas
desto mindre är sannolikheten för smitta! Några
råd i trånga miljöer, speciellt inomhus: Sjung inte,
skratta inte, prata inte i onödan och andas mindre
eller håll andan i kritiska situationer! Man kan
hålla andan 15 s utan problem. Mina erfarenheter är
främst från mataffärer. Man kan planera sin shopping om man är hemmastadd och vet vad man skall
handla. Min upplevelse är att de flesta vuxna (30+)
sköter sig bra och visar hänsyn.
Om vi alla bjuder till så mycket som möjligt ökar
chansen för konvent, kanske till hösten?
Ha det!
Janne

jan.braten46@gmail.com

13

Måncykelns effekt på sömnen
Magnus Lundström
Jan Ahlstrand tipsade Agne Olausson om en intressant artikel i The Guardian angående en
studie kring månens påverkan på vår sömn. Agne hörde i sin tur av sig till redaktören. Jag har
nu översatt artikeln samt fört in lite förklaringar. Resultaten från studien visar att människor
går och lägger sig senare och sover mindre innan fullmåne och gör det motsatta innan nymåne.
Folklore har belastat månen på många områden:
humör, brottstoppar och till och med psykoser skylls
på jordens naturliga satellit. Men kan “måneffekten”
även störa sömnen?
Forskare har länge förstått att mänsklig aktivitet
underlättas av ljus, vare sig det är solljus, månsken
eller artificiellt ljus. Men en studie tyder på att vår
förmåga att sova tydligt påverkas av måncykeln,
även när man tar hänsyn till artificiella ljuskällor.
Under en period av en till två månader spårade
forskare sömnmönster hos 98 personer i tre samhällen i Argentina. Detta gjordes med hjälp av mätutrusting på handlederna. Ett landsbygdssamhälle hade
ingen elåtkomst, ett andra samhälle hade begränsad
tillgång till el, medan ett tredje var beläget i en
stadsmiljö och hade full tillgång till el.
Deltagare i alla tre samhällena visade samma
mönster av sömnvariationer när månen genomgick
sin 29,5-dagarscykel, med ändringar i sömntid som
varierade från 20 minuter till över 90 minuter.
Tidpunkten för sänggående varierade mellan 30 och
80 minuter.
I varje samhälle inträffade peaken när man sov
mindre och stannade uppe längre under perioden tre
till fem dagar innan fullmåne.
Forskarna fann även att motsatsen inträffade på
nätterna som föregick nymånen.
Uppgifterna var något överraskande, eftersom den
ursprungliga förväntningen var att det skulle bli
mindre sömn och mer aktivitet på fullmånenätterna,
säger studiens författare Horacio de la Iglesia,
professor i biologi vid University of Washington.
“Men det visar sig att nätterna före fullmåne är
de som har störst andel månsken under den första
halvan av natten.”
Inte överraskande visade data att “månfaseffekten”
på sömnen verkade vara starkare ju mer begränsad
tillgången till el var.
I ett försök att bekräfta sina resultat jämförde forskarna sina resultat med liknande insamlat data från
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464 studenter i Seattle som studerade vid University
of Washington. De hittade även där samma svängningar i sömnmönstret.
“Tillsammans antyder dessa resultat starkt att människans sömn är synkroniserad med månens faser
oavsett etnisk och sociokulturell bakgrund och
urbaniseringsnivå”, skrev forskarna i tidskriften
Science Advances.
De la Iglesia tillade: ”Vi människor tenderar att
tro att vi på något sätt lyckats kontrollera naturen,
och användningen av artificiellt ljus är ett utmärkt
exempel på det. Men det visar sig att det finns några
naturkrafter som vi inte kan undvika.”
Derk-Jan Dijk, professor i sömn och fysiologi och
chef för ett sömnforskningscenter vid University
of Surrey, konstaterade att forskarna inte hade tagit
hänsyn till fenomen som individuella dygnsrytmer
(cirkadianska rytmer*) som kunde påverka sömnmönstret.
Tidigare forskning om månens effekter på sömnen
har varit inkonsekvent: studier har granskat sömnen i
laboratorier (där yttre ljus är avskärmat) och de flesta
har inte utformats för att specifikt titta på månens
inverkan, säger Dr Ciro della Monica, en forskarassistent vid sömnforskningscentret i Surrey.
“Studien är väldigt intressant, men som författarna
säger själva kan de inte fastställa orsak och verkan”,
sa Della Monica. “Uppgifterna är dock starka och
nya.”
* Cirkadianska rytmer är de processer hos levande
organismer som är inbyggda och cykliska med en
period av ungefär ett dygn.
Människor uppvisar individuella skillnader i
dygnsrytm och kan delas in i kronotyperna
morgonmänniskor (A-människor – kvällströtta,
morgonpigga), natt-/kvällsmänniskor (B-människor,
“nattugglor” – som är piggast på kvällen och föredrar att gå till sängs sent) respektive varken eller.
Indelningen baseras på hur hormonnivå, kroppstemperatur, kognitiva förmågor, hunger och sömnighet
varierar under dygnet.

Bild : Pixabay

Forskningsstudien (se vidare länk i referenserna)
Moonstruck sleep: Synchronization of human sleep
with the moon cycle under field conditions

Graferna C och D visar resultat för de tre områdena i Argentina som studerats. Graf C visar hur många
minuters sömn de hade över två måncykler (60 dagar). Graf D visar hur många minuter efter skymning de
undersökta gick och lade sig. Vid fullmåne så går de undersökta personerna och lägger sig senare.
I Graf A och Graf B visas motsvarande data uttryckt med genomsnittliga Z-poäng. En icke-linjär minsta
kvadratmetod har använts för att anpassa datat till en sinuskurva med period på 30 dagar.
Z-poäng är ett mått som beskriver ett värdes förhållande till medelvärdet för en grupp värden. Z-poängen
mäts i termer av standardavvikelser från medelvärdet. Om en Z-poäng är 0, indikerar det att datapunktens
värde är identiskt med medelvärdet.
Målet med att beräkna en Z-poäng är att relatera en viss normalfördelning till standardnormalfördelningen.

Referenser
Tidningartikel, The Guardian:

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/jan/27/lunar-cycle-has-distinct-effect-on-sleep-study-suggests

Studien, med mer detaljer för den intresserade:
https://advances.sciencemag.org/content/7/5/eabe0465
Wikipedia
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Labyrinter
Bengt Norberg
Labyrinter fascinerar många som sysslar med
slagruta. Makarna Ulla och John Hamilton beskrev
ingående i sin bok Gryl hur dessa labyrinter är
utformade beroende på sin storlek. Den minsta typen
kallas för En-vinklad labyrint och den innehåller 8
ringar. Sedan bygger de på i storlek genom att det
läggs på 4 ringar (cirkelbågar) för varje storlek. En
Två-vinklad innehåller således 12 ringar. Den Trevinklade labyrinten 16 cirkelbågar, 4-vinklade 20
cirklar och 5-vinklade 24 cirkelbågar.
Om man tänker sig att man går in i labyrinten
underifrån på de uppritade cirklarna så är den övre
halvan på ritningen hela tiden orörd. I den undre
delen skärs cirkelbågarna upp så att man kan växla
riktning och komma tillbaka till den andra halvan av
cirkelbågarna.

En-vinklad labyrint

Tre-vinklad labyrint
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Något som fångat intresset för Labyrinter är att de
verkar finnas lite varstans i naturen. Då väcktes
frågan: ”Vilket kom först? Lade man ut stenarna i
labyrinten som man hittar lite varstans i naturen eller
var det den osynliga labyrint som vi kan känna in
med våra pekare eller pendlar som fanns där först?
Den tanke som framkommit är att det med största
sannolikhet är sjömän som besökt öar i våra skärgårdar som lagt ut dessa labyrinter. Vi vet ju att
dessa sjömän hade stor känslighet i sina händer då
de kunde navigera i skärgården med de uppallade
navigeringsstenar som ligger på dubbelkryss av
Hartmann- och Currylinjer. Med största sannolikhet
kände de energilinjerna i labyrinterna när de ankrat
upp för längre uppehåll vid någon skärgårdsö. De
har sannolikt fördrivit sin tid med att lägga ut stenarna där de känt var energilinjerna går.
Vi som behärskar tekniken att gå med pekare eller
pendel kan ju använda dessa verktyg för att kontrollera att stenarna är rätt utlagda. I de flesta fall stämmer det helt korrekt. I några fall har det konstaterats
avvikelser, men det har varit i labyrinter som är hårt
frekventerade. Där har man sannolikt lagt ut stenar
för att försöka återställa en skada, som sedan råkat
hamna fel. Hur som helst så går det alldeles utmärkt
att följa din ”slagruta” hela vägen in till centrumpunkten i Labyrinten.
Ett annat förslag är att lära sig att mäta ”Den andliga
energin” som Bovis-skalan ger ett svar på. Inne i
en bostad har de flesta ett Bovis-värde på ca 2000 –
5000 Bovis-enheter. Kommer man in i centrum på en
labyrint kan värdet gå upp till mer än 200 000 Bovis.
Detta är något som talar för att våra förfäder använt
Labyrinten för att höja sin egen Andlighet.
Vad är det som gör att man registrerar så höga
värden när energin mäts på detta sätt. Många intygar
att energin inne i centrum av en labyrint är så hög
att man inte klarar att stå där mer än några minuter.
Kan det finnas en koppling till andra energier som
ger dessa höga värden. Det verkar vara på det viset.
Antalet uppmätningar är än så länge så begränsade
att vi ber om läsarnas samverkan för att få in mer
mätdata. Det som noterats är att det är vanligt
förekommande att Leylinjer som korsar varandra
exakt över centrumpunkten i labyrinten. Ett sådant
fall är den stora labyrint som finns vid Rösa Ring i
Upplands Bro.

Tre Leylinjer med olika
bredd korsar labyrinten.
Det verkar även finnas ett
samband med hur många
Leylinjer som möts i
centrumpunkten och antalet
”vinklar” i labyrinten. I
detta fall skulle antalet cirkelbågar för en Tre-vinklad
labyrint även stämma.
Som många vet vid det här
laget bedrivs det numera
slagrutekurser vid Uttringe
som ligger i Rönninge. På
denna plats är det fyra Leylinjer som korsar varandra
i samma skärningspunkt.
Här har det mätts upp 20
cirkelbågar i labyrinten
som har centrum i denna
punkt. Labyrinten som
Labyrinten vid Rösa Ring i Uppands Bro. De tre Leylinjerna är markerade med
mätts upp är en mycket
stor 4-vinklad labyrint. Det ytterkanter och med centrumlinje. Uppmätt Bovisvärde ca 250 000
finns inga stenar utlagda,
men det går utmärkt att känna var ingången finns och fått klimakteriebesvär hade provat att vandra i en
det går att följa ett antal vindlingar. Sedan är labyrin- sådan labyrint och kunde sluta med sin medicinering. Många hade beskrivit att de fått skarpare syn
ten för stor så att den går ut i sjön Uttran.
när de vandrat runt i labyrinten. Som sagt frågan bör
ställas om det är labyrinten som hjälpt dem eller om
Något som redovisats tidigare i flera olika nummer
det är att de korsat Leylinjer där de har sin starkaste
av tidningen SLAGRUTAN är hur det bildas
energi?
formationer där Leylinjer korsar varandra. En stor
artikel var från Tjörn där det i ett Leylinjekors som
Det vi ber läsekretsen om hjälp med är att dokumenligger på en gammal kultplats med gravfält från
tera om ni har någon labyrint i ert ”närområde”.
vikingatiden, bildats en stor formation som är mer
Man kan hämta utmärkta kartor från Lantmäteriet:
än 500 meter i diameter. Det tog nästan 4 års arbete
https://kso.etjanster.lantmateriet.se
med åtskilliga besök på platsen innan det stod klart
eller fornsök:
att denna formation hade 7 våningar och att varje
https://app.raa.se/open/fornsok
våning motsvarade ett chakra i människokroppen.
Detta gjorde att alla uppmätta punkter i figuren är
På dessa kan man kan rita in plats och de energier
chakrapunkter man kan hämta energi för att sända
som mäts upp. Rita gärna in de Leylinjer som ni kan
healing till andra människor. Det är åtskilliga som
känna in på platsen.
mottagit sådan healing som kan bekräfta att den är
Vi tar tacksamt emot bidrag som hjälper till att öka
mycket kraftfull.
kunnandet om dessa spännande Labyrinter och de
energier de omges utav.
Vi som arbetat med att Labyrinterna ligger på
korsande Leylinjer och att det skulle finnas samband
Skicka era bidrag via e-mail till:
med att stärka sina inre kraftfält har inte funnit nåbengt.e.norberg@gmail.com eller
gon litteratur om just detta. Däremot anger Ulla och
redaktor@slagruta.org
John Hamilton i sin bok Gryl att många som vandrar
runt i de större labyrinterna fått hjälp med åkommor Vi kommer givetvis att sammanställa de bidrag som
kommer in och försöka göra en trevligt sammansatt
som Parkinson och Alzheimers sjukdom. Förbättringar som varade flera veckor framåt. Kvinnor som skrift av de samlade erfarenheterna.
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Multipla universum, parallella världar,
vad säger vetenskapen
Magnus Lundström
Översättning av utländska skrifter kring multipla universum.

Astronomer kan ha hittat de första bevisen för att
vi är omringade av okända världar i ett så kallat
multiversum.
Den jämna temperaturen i universum kan utläsas ur
den s.k. kosmiska bakgrundsstrålningen som enligt
gängse teori sattes tidigt i universums barndom, ca
380 000 år efter den stora smällen, när ljuset kunde
börja flöda fritt.
Temperaturen är idag ~2.726 K “i princip” överallt
på himlen. “I princip” för att vi ser effekter av
formationer som galaxer, galaxhopar och tomrum.
Nedan har vi en typisk representation av bakgrundsstrålningens temperatur över himlen, där de hetaste
regionerna (rött) skiljer sig från de kallaste (blått)
med endast 0.0006 K.

The Cold Spot
År 2004 upptäckte astronomerna en ”kall fläck” i
bakgrundsstrålningen som befinner sig tre miljarder
ljusår från jorden. Fläcken, som täcker tio grader av
himlavalvet, är mycket kallare än förväntat. Exakta
mått i Kelvin landar på ca 0.00015 K vilket för oss
låter helt försumbart, men de som räknat på detta ger
det 1 chans på 50 att det skulle inträffa.
Fläcken syns i det nedre hörnet, precis till höger om
”ondskans axel”.

Fig 2. The “Cold Spot” (kalla fläcken) synlig nere till
höger

Fig 1. Den kosmiska bakgrundsstrålningen

Årtionden av observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen visar att temperaturen normalt
bara varierar någon tiotusendels grad – förutom på
ett ställe...
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Axeln är en linje som slingrar sig över kartan och
delar den i två sektioner med mycket olika temperaturer. I själva verket är bakgrundsstrålningen
kallare ovanför vårt solsystem och varmare under
det. Temperaturer varierar med små mängder men
dessa variationer borde egentligen vara slumpmässiga. Istället visar axeln att de bildar ett mönster där
gränserna hos bakgrundsstrålningen har distinkta
temperaturer - en kallare och en varmare. Det är inte
ett mönster som borde existera enligt standardmodellen för universum. Expansionen borde ha inträffat
lika i alla riktningar.

Tomrum
Tills nyligen trodde forskarna att den ”kalla fläcken”
kunde förklaras med ett stort vakuum mellan oss och
fläcken. När ljusvågor från bakgrundsstrålningen
rör sig genom ett så stort vakuum rödförskjuts
ljusvågorna mer än normalt pga rummets expansion.
Forskarna trodde alltså att den kalla fläcken var en
synvilla skapad av vakuumet.
I riktning mot den ”kalla fläcken” upptäcktes ett
supertomrum i rymden, Eridanus-tomrummet. Ett
område med supergalaxhopar men med mycket lite
materia sett över hela volymen. Med en diameter på
1,8 miljarder ljusår är det ett av de största tomrum
man funnit.

entanglement” (kvantsammanflätning) mellan olika
universum innan de separarades i samband med
inflationen. Hon säger vidare: ”Standardkosmologin
kan inte förklara ett sådant gigantiskt kosmiskt hål.
Anomalier i strukturerna i vårt universum förklaras
bäst av påverkan från andra universum”.

Dock har det visat sig att detta tomrum inte räcker
för att förklara den ”kalla fläcken”. Detta tomrum,
tillsammans med två andra mindre tomrum, kunde
enligt dagens modeller endast få ner temperaturen
0.000032 K, men inte de 0.00015 K som behövdes
för att förklara den ”kalla fläcken”.
Beräkningar visar att för att få önskad temperatursänkning skulle man behöva ett tomrun med ca 1000
ggr större volym än de tomrum som observerats.

Enligt en annan teori är det istället en ständig process som lägger till fler multiversum runt platsen där
vårt eget universum existerar.

Man gjorde även andra galax-undersökningar mot
en annan del av universum med liknande materiedensitet som Eridanus-tomrummet. Men inga ”kalla
fläckar” kunde hittas. Så varför skulle samma typ
av tomrum skapa en kall fläck bara åt Eridanusriktningen och inte i andra riktningar? Detta pekade
på att den kalla fläcken var någonting speciellt.
2017 kom man fram till att inga tomrum i synfältet
kunde orsaka den kalla fläcken och urspunget till den
borde ligga i det mycket tidiga universum.
Vissa astronomer förespråkar nu förklaringen att
någonting dramatiskt hände tidigt under inflationen
(den tidigaste fasen av universums expansion).
Fläcken är ett ”märke” från en kollision mellan vårt
universum och ett annat universum som inträffade
just under inflationen. Fenomenet är tillåtet enligt
kvantmekaniken, inflationsteorin och strängteorin.
Forskare har simulerat kollisioner av dessa ”bubbeluniversa” i strängteorin och beräknat effekten på
bakgrundsstrålningen sett inifrån en sån bubbla
(universum). Detta visade att sådana kollisioner kan
producera kalla och varma fläckar av olika storlekar
i bakgrundsstrålningen.
Laura Mersini-Houghton (kosmolog och teoretisk
fysiker) påstår att den kalla fläcken är ett avtryck
från ett universum bortom vårt, orsakad av ”quantum

Multiversum
Astronomernas upptäckt har gett nytt liv åt diskussionen av de många olika teorierna kring multiversum. I de enklaste varianterna har multiversum
uppstått för att inflationen inträffade på fler platser
än i det område som blev vårt universum. Därmed
skapades miljardtals universum samtidigt.

Enligt en tredje, mer komplex variant, styrs multiversum av kvantmekanikens lagar. Då uppstår nya
universum genom avknoppning från redan existerande universum. Varje gång en situation har flera
tänkbara utfall uppstår ett dotteruniversum för varje
alternativ.
Den allra mest spekulativa modellen utgår från
supersträngteorin, enligt vilken det finns minst tio
dimensioner i rymden. Enligt multiversumteorins
tolkning är de extra dimensionerna lika stora som
hela universum och innehåller parallella världar som
är dolda för oss. Endast gravitationen kan färdas
obehindrat mellan dimensionerna.
Hittills är den kalla fläcken i universums bakgrundsstrålning multiverumsanhängarnas enda indikation
på att vårt universum bara är ett av ett oändligt antal
universum.
Det är spännande resultat som uppkommit de senaste
åren. Vi får hoppas att progressen fortsätter i samma
takt.
Referenser:
https://medium.com/predict/why-the-cold-spotremains-a-mystery-1ea573d78188
https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_MersiniHoughton
Universum är bara ett av många, illvet.se
https://medium.com/predict/did-we-already-findsignature-of-parallel-universe-8b68230334d5
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Kurshelger hos Anita Wingefors i Östra Ämtervik, Värmland
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7 till 17 pers, beroende på..
• Kristi Himmelsfärd

13-16/5

• Midsommar

24-27/6

• 2:a veckan i juli

3-11/7

• Höstmöte i aug/sept….
Har fem småstugor i skogsmiljö med allt från en till fyra pers. Plus ett kök och normalt sovrum under
samlingslokalen på 45 kvm. Ett runt militärtält kan också komma till nytta… har fler resurser, men det ska
arrangeras!
Bor på en gammal kulturplats med massor att leta i. Men främst ser jag möjligheten att få utbyta och fördjupa sin andlighet. Är utbildad lärare i intuitiv målning och bra på att få folk att hitta sin röst, så det och
meditation är ganska givet. Under 3-4 dagar finns ju också möjlighet för fler att dela sitt otium.
Kostnad? 500 kr/dag och stuga, plus maten, plus 500-1000 kr i kurskostnad till mig.
Ring eller maila, 0761 409235, anitawingefors@hotmail.com

Projektdeltagare efterlyses!
Ett antal motioner förra året handlade om att starta upp nya intressanta projekt. Som en påminnelse, och som
information till nya medlemmar, presenteras projekten mycket kort nedan. Känns något speciellet intressant?
Se kontaktperson eller kontakta styrelsen.
•

Ostlänken
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.
Styrelsen söker frivilliga samordnare till detta projekt dit övriga medlemmar senare kan meddela sitt
intresse. Kontakta styrelse@slagruta.org

•

5G
Slagruteförbundet borde involvera sig i detta och ansluta till de forskare och övriga organisationer som
undersöker 5G påverkan på människor, djur och natur.
Kontaktperson: Dan Nyström, dan.nystrom@hotmail.com

•

Studier av Benkerrutan
Ser hur avstånden t.ex. mellan nord/syd gående linjer har krympt från 2,5 m till 0,5 m. Orsaken till detta
anser jag är mobilutbyggningen. Detta är vår största miljöförstöring.
Kontaktperson: Paul Holmberg, pmh3910@gmail.com 0511-340039
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