Vår 2021-1 SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET

NR 101

Viktig medlemsinformation!
SSF:s årsmöte kommer p.g.a. pandemin att
genomföras via poströstning den 15/6-2021.
Det rådande läget gör att vi i vår inte kan träffas gemensamt
för ett konvent samt årsmöte.
Något årsmöte i vanlig mening, vare sig digitalt eller fysiskt, kommer EJ att ske.
Poströstningen kommer att kunna ske via alternativen brev och 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 ”ljuvarelse”.
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. Labradorit är en
sten för det meditativa varandet.
Text: kristallrummet.se
Bild: pixabay
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Ordförande har ordet
Föreningsinfo
Kristallskallarna har intresserat mig
Bärnstenens energipåverkan
Multipla universum, parallella världar, möten i tid och rum
Kristallplatser
Måncykelns effekt på sömnen
Labyrinter
Multipla universum, parallella världar, vad säger vetenskapen
Projektdeltagare efterlyses!

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
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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

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.
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