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Berättelse om SSF Höstmöte i Söderköping 1-3/9 2000.
Siw Andersson

Förväntansfulla började vi resan utanför banken i
Stockholm vid 15-tiden. Efter tre timmars bilåkning
anlände vi till Söderköping.

Sven från Gotland gick långa omvägar runt kyrkan,
han blev illa berörd av de negativa energier som
fanns där efter slavarbetare som i olika tider byggt
kyrkobyggnaden.
Vi fick reda på många intressanta saker om Söderköpings historia, bland annat vilken betydelsefull hamnoch handelsplats staden varit.
Efter en välförtjänt middag presenterade vi oss för
varandra och berättade varför vi är intresserade av
slagrutekonsten.

Där föll jag i trans. Hit måste jag flytta eller åtminstone tillbringa en semestervecka nästa år.
Det var lätt att hitta fram till kurslokalen. Karl-Erik
Johansson tog oss i samlad trupp på en promenad
upp till kanalen, där vi blev inkvarterade i vackra
rum i en gul villa.
Sedan bar det iväg på en guidad promenadtur till
dom medeltida delarna av staden. Genast började
några av oss att arbeta med sina slagrutor. Guiden
berättade att det tidigare tillverkats mynt i staden
men att man inte visste var. Huset var sedan länge
försvunnet.
Vilken utmaning! P-O Lundqvist från Österskär startade genast en sökning efter detta och fann såklart
spåren efter två husgrunder i bortre änden av kyrkbacken.

I lokalen fanns en hel del mystiska energier. Någon
höll till och med på att svimma. Men med hjälp av
Elias från Island stärkte vi upp vår egen kraft, så att
vi inte längre blev påverkade, annat än av det positiva förstås.
Lördag morgon värmde vi upp oss med medicinsk
Qi Gong - Biyunmetoden.
Läkaren Lilian Karlsson från Linköping lärde oss sedan hur vi tillverkar vår egen symbol. Vi fick klart för
oss att symboler är en stark nyckel mellan den inre
och den yttre världen.
Ämnesområdet var verkligen fascinerande och vi ville lära oss mer och frågade Lilian om hon kunde rekommendera någon bok, men hon poängterade att
den viktigaste kunskapen om symboler har vi alla
inom oss.
Nästa programpunkt var islänningen Elias Snorrason
från Gränna som berättade sin livsfilosofi för oss.
Hans viktigaste budskap var att leva efter sin intuition hela tiden och välja kärleken framför rädslan.
Han har valt att medvetet bli ljusbärare eftersom
hans ljuskropp då blir starkare och han blir inte påverkad av dåliga energier.
Han hade en stark utstrålning och mycket att ge, men
det är ingenting som vi kan återge här, det måste han
själv få visa på.
Efter lunchen stuvade vi in oss i tillgängliga bilar och
åkte till Mariehov, ett fornlämningsområde några km
utanför Söderköping. Vi hade dessförinnan delat in
oss i grupper för att undersöka olika fenomen såsom
vattenådror, leylinjer, läkepunkter etc.
Vi koncentrerade oss mest på en stor stencirkel som
Karl-Erik "hittat".
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Vad grupperna hittade där kommer antagligen att
beskrivas på annan plats i tidningen.

ihållande regn knuffade oss tillbaka till kurslokalen
för fortsatta spännande diskussioner.

Själv blev jag så förvirrad av alla olika typer av energier som man kan hitta på en sådan plats och som
jag ändå bara tror är en bråkdel av sanningen, så jag
avvek lite diskret en stund och plockade ett gäng

En del skulle nog ändå försöka att trotsa vädret och
på hemvägen besöka fornlämningarna i Norrköping,
men själva tog vi farväl och på återseende av dom
andra och styrde kosan tillbaka mot Stockholm.
Berikade med ytterligare kunskap om detta fascinerande område, samt glada i hjärtat av varm och kärleksfull gemenskap.
Tack, Karl-Erik.

1

Siw Andersson med Lars Lagberg vid pennan
under hemfärden.

kantareller. Dök förstås upp till kaffepausen och satte mig och njöt i en grön linje tills det var dags att
åka tillbaka till staden.
På kvällen fick vi vara med om en fantastisk underhållning. Det var Karl-Eriks son med hustru och
barn som framförde gamla visor och musikstycken
på 1700-talsinstrument. Det var så vackert att tårar
steg upp i ögonen, också av tacksamhet över att få
vara med om möten som dessa.
Söndagsförmiddagen ägnade vi åt utbyte av erfarenheter kring vad vi känt på fornlämningsområdet dagen innan. Rolf Heinemann hade tillverkat OHbilder där grupperna hade ritat in sina fynd. Jag berättade ingenting om kantarellerna.
Det var fascinerande att se och höra hur vi uttrycker
oss olika om ungefär samma fenomen. Ett gäng hade
upplevt linjer där ett annat gäng hade sett bilder av
forntida händelser.
Karl-Erik redogjorde för sin omfattande undersökning av "ley- linjer". Han har ritat in dom linjer han
hittills har hittat på en karta över Sverige och delar
av övriga Norden. Flera av deltagarna kände igen
dessa linjer genom att dom själva hittat dem i sina
respektive hemorter.
Före lunch genomförde vi ännu en Biyun - Qi Gong
under ledning av Elly.
Efter lunch var det meningen att vi skulle besöka en
domarring och hällristningar i Norrköping men ett

SAXAT
Tyska arkeologer har funnit spår av vad de anser är
ett väldigt förhistoriskt tempel, fullt i klass med
Stonehenge i södra England, och dessutom äldre.
Arkeologerna daterar fyndet Kyhna norr om Leipzig
till omkring 5000 f.Kr., vilket skulle göra templet ca.
2000 år äldre än Stonehenge. Stenarna finns inte
kvar men de har lämnat efter sig spår i form av förändringar i växtligheten som är tydligt synliga från
luften.
Templet var uppbyggt i två grupper av koncentriska
ringar, den största 120 meter i diameter.
Enligt arkeologerna har platsen varit föremål för
sol– och måndyrkan. Skelettrester som tidigare hittats där antyder att det också förekommit människooffer.

SLAGRUTAN
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Höstmötet i Söderköping 1 - 3 september 2000
några reflexioner av Rolf och Nancy Kjellström
Efter en trevlig bilfärd från Sollentuna längs E4 och genvägen Jönåker och färja över Bråviken till Ö.
Husby (1,5 mil kortare) kom vi
fram till Söderköping som vi skam
till sägandes bara passerat förbi tidigare. Efter inkvartering i ett
mycket hemtrevligt rum med balkong mot kanalen samlades vi på
Rådhustorget för en rundvandring
i stadens gamla delar, tyvärr ingick
inte kyrkan i denna. Som tur var
hade Rolf själv varit inne som hastigast och tittat inne i kyrkan och
naturligtvis känt av med pekare.
Man blir ju varje gång förundrad
över tidigare generationers förmåga att ta vara på naturens krafter
och att styra dem på bästa sätt.
Tänk bara på
”tegelförstärkningarna” utanför
kyrkmurarna som tar hand om
currylinjerna.
Efter rundvandringen middag i restaurangen och sedan samling i cafeterian för presentation av deltagarna. Det är alltid lika intressant
att höra på även om man börjar
känna en del ganska väl . Det dyker alltid upp nya synpunkter som
kan vara av värde. Sedan var det
skönt att krypa till kojs efter en
stund på balkongen.
Lördagen inleddes med Qi Gong.
Man upptäcker ju att man har en
massa muskler som skulle behöva
en daglig dos av detta. Mycket
skönt!
Dagens föredrag inleddes av Lilian
Karlsson som talade om symboler
och deras påverkan på oss. Vi slagrutefolk har ju den stora fördelen
att direkt kunna mäta hur vi påverkas av olika symboler och kan
undvika ”elaka symboler” och ta
till vara dom ”snälla”.

Föredragen fortsatte med Haukur
Elias Snorrason som gav oss en
skön stund med meditation och
filosofiska tankar.
Eftermiddagen ägnades åt

”Ludders huvud” en energirik
kultplats i närheten. Det var en lärorik upplevelse med många nya
märkligheter. Egendomliga vattenådror. Kraftiga energier som
växlade polaritet och riktning. Vi
hittade ett tempel 3700 år gammalt och på sluttampen en underSLAGRUTAN

lig inhuggning i berget. Skall bli
intressant vad man kommer fram
till vid närmare undersökning.
Det jag anade före var att vi var
för många samtidigt på samma
ställe och störde varandra både på
gott och ont. Det blev i alla fall en
minnesvärd dag med vackert väder och trevligt sällskap.
Söndagen började med regn som
tyvärr fortsatte hela dagen. Morgonens Qi Gong sköts upp till senare. Rolf passade på att klättra
upp på Ramunderberget i regnet
och kollade naturligtvis uppallade
stenar mm. En av dem ligger i linje med den signallinje som går genom hörsalen och in i hörnet på
cafeterian där jag hittade centrum
för en sk. Jordblomma. Det tål att
undersökas. Dagens planerade utflykter inställdes och det blev en
utvidgad diskussion om Ley-linjer
och andra energilinjer och där
finns mycket att göra för att få
ordning på vad dom skall kallas
och hur man skall beskriva dem.
Avslutningsvis vill jag tacka för en
mycket trevlig helg och hoppas att
vi kan komma tillbaks på nästa
höstmöte och fortsätta undersökningarna av kultplatsen.
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Noteringar från några mätningar i Sätra Brunn under årsmötet år 2000
av Sven Lind
Under årsmötet arrangerade Birger
Nordberg en del övningar i
parkområdet. Bl. a. fick några av
oss i uppgift att mäta energier vid
kyrkan. Jag ingick i denna "kyrkliga" grupp. Kyrkan är byggd som
ett symmetriskt kors, där alla korsarmar är lika långa. Vi fann att kyrkan korsas av ley-linjer och (svarta)
jordströmmar, förutom sedvanliga
Curry-och Hartmann-linjer. Enligt
den definition vi använde består en
komplett ley-linje av 16 eller 18
smala energiband med neutrala mellanrum. Banden är ca 0,5 m breda
och mellanrummen något större.
Alla banden har olika frekvens eller
färg, och är grupperade så att det
yttersta på vardera sidan är av lägsta frekvens med färgen svart, innanför det svarta kommer det röda osv,
enligt ordningen svart-rött- orangegult-grönt-blått- indigo-violett och
slutligen vitt i mitten. Den vita färgen
tycker jag är svårare att detektera.
Ibland tycks den högsta färgen vara
violett. Varje sådan komplett leylinje är
bortåt 20 - 30 meter bred.
På ett avstånd av 50 m eller mer
från kyrkan fann vi minst 3 kompletta ley-linjer parallella med varandra,
vardera bestående av 2 ggr 8 (ev 9)
0,5 m breda energiband. Det kanske finns fler ley-linjer där men vi
gav oss inte tid till ytterligare mätningar.
Vi fann att den mittersta av dessa 3
kompletta linjer i nord-sydlig
riktning går rakt genom kyrkans
mitt, och en annan väst-ostgående
likaså rakt genom kyrkans mitt. 20 -

30 meter utanför kyrkan smalnade
dessa linjer av, så att de vid passage
av kyrkan fick plats i kyrkdörren.
Den väst-ostgående smalnade av ytterligare när den kom fram till altarringen för att framme vid altaret vara
koncentrerad till en smal linje med
bredden 1 cm. När en person ställde sig där inne i den linjen växte
hans aura snabbt till oanad storlek.
Den andliga kraften hos en person
som står innanför altarringen är då
troligen mycket större än när han
står utanför.
På sedvanligt sätt går Hartmannlinjer längs kyrkogångarna. Altaret
står i ett Hartmann-kors och ett
Curry-kors och predikstolen likaså.
De svarta jordströmmarna går i 45
grader mot kyrkan och går in i
hörnvinklarna. Om de fortsätter inne
i kyrkan, vet jag inte. Den
mätningen återstår att göra. Det
händer så mycket med jordstrålningen i kyrkoväggarna att man inte
kan veta med säkerhet.
Dessutom finns i vart och ett av de
fyra yttervinklarna ett spännande
mönster av ett virvelcentrum och två
stärkande punkter. Dessa tre kraftpunkter finns någon meter utanför
kyrkväggen. Om det nu är korsningen av de svarta jordströmmarna eller korsningen av ley-linjer som har
orsakat detta mönster kunde vi inte
med säkerhet avgöra.
Virvelcentrumet består av en spiral
som utifrån och in är högergående.
Spiralen vrider sig sakta runt sitt
centrum. Under ungefär 15 minuter
vrider den sig åt ena hållet och unSLAGRUTAN

der nästa 15 minuter åt andra hållet.
Jag uppskattade vridningshastigheten till 30 - 40 grader per minut.
Detta var svårt att mäta och siffran
kan vara fel. Spiralens energi
strömmar utifrån och inåt vid krympande spiral. Vid växande spiral,
dvs i högerrotation, växer auran för
en person som står i centrum, och vi
tror i allmänhet att punkten därför är
välgörande, och på motsvarande vis
skadlig vid krympande spiral.
På ömse sidor om virveln finns en
stärkande punkt, eller rättare sagt
pelare, den ena kan kallas yin-punkt
och den andra yang-punkt. Dessa
växlar inte tecken. Både män och
kvinnor behöver antagligen omväxlande ta emot båda energierna för
att bli stärkta. Jag har inte lärt mig
att i förväg avgöra när jag behöver
den ena eller den andra sorten. Det
måste
jag kolla genom att mäta om auran
växer eller krymper.
Runt dessa tre punkter, virveln och
de stärkande punkterna finns ett
område som växlar polaritet i takt
med spiralens rotationsväxling. Områdets storlek är ca 10 - 15 m i diameter och omfattar därför även ett
område inne i kyrkan. Vid växande
spiral tycks området vara hälsosamt
och vid krympande ohälsosamt, i
och med att auran växer resp krymper.
Bänkarnas placering inne i kyrkan
gör att det finns minst två publika
områden inne i kyrkan som halva tiden är skadliga för besökarna.
Märkligt.

Sid 7

Pelarna och området runt dessa kan beskrivas som en energipunkt som har
formen av en vattenfontän. Pelarna utgör
vattenuppkasten eller mittstrålarna där energin strömmar upp från marken. Vid en viss
höjd, som vanligen är 4 - 5 m, men i några
starka punkter kan vara ända upp
till 15 m, breder energin ut sig som ett tak
och strömmar åter ner till marken som en
ridå lite längre bort, i detta fall 5 - 7 meter
bort från mitten. De stärkande punkterna,
mittstrålarna, innehåller alla färgerna.
Dessa återkommer sedan i ridån. Detta är
ett vanligt utseende som återkommer vid
varje plats med stärkande "dubbelpunkt"
dvs en yin- och en yang-punkt placerade
strax intill varandra. Sådana platser är lätta

Min far är en pinne.
Jag hade en gång en Far,
nu har jag en pinne kvar.
Hela dagen lång
han springer till pendelns gång.
Över stock och sten
han springer på sina ben
Ut i hagen lång
han springer gång på gång.
Han letar nog efter sten
som skall lösa hans problem.
Med penna, block och krita
på kvällen han vill sitta och plita.
Kristall och pendel han tar
nu tror jag att han drar
In i sin värld
med pendeln som sitt svärd.

att hitta ute i naturen.
I fallet Sätra Brunn-kyrkan är dessa kraftplatser symmetriskt anordnade i förhållande
till kyrkan. Totalt finns alltså fyra kraftplatser
med en i varje yttre kyrkovrå. Alla såg likadana ut. Vilket som är upphovet till vad i
fråga om kyrkan, ley-linjekorset, svarta
jordströms-korset
eller de fyra kraftplatserna kunde vi inte bilda oss någon uppfattning om. Det finns
många spännande mätuppgifter kvar.

En dag kom min son med denna dikt. Den säger mycket om hur
han uppfattar slagrutan, vad håller vi på med?

Gunnar Norén Uppsala
Innehåll i nästa nummer:
Höstmöte i Norge
Höstmöte i Dalarna
Debatt om avstörning och Ley-linjer
Tävling om ny slagrutesymbol

Sven
SLAGRUTAN
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Hej redaktören.
Jag sänder dig dessa rader för att du
skall kunna publicera det i Slagrutans nästa
nummer. Jag hoppas kunna utveckla mina
tankar mer till ett kommande nummer av
Slagrutan, om jag får positiva reaktioner
på mina idéer. Några försöksbeskrivningar
som bättre visar hur jag tänker mig det
hela t.ex.
Hälsningar Karl Erik Johansson Söderköping

Om energiernas namn:
Det är hög tid att vi får ett gemensamt språk
när det gäller alla energier vi finner med
slagruta eller på andra sätt. I ordet ”ley” har
gått en sådan inflation att det mesta benämns som leylinje.
Sedan jag läst boken The New Ley Hunters
Guide har jag förstått att redan den som
upptäckte leylinjen 1921, Alfred Watkins
ansåg att det var ett misstag att ge den linje
han upptäckte det namnet.
Jag tror att man med Linnés klassificering av
växter i åtanke skulle kunna lägga upp ett
liknade system för de energier vi kommer i
kontakt med. I korthet skulle man kunna
tänka sig följande klasser, utan gradering:
• Energier som utgår från en lokal plats,
vatten, mineraler, bergssprickor e t c.
• Energier i form av gitternät, Curry,
Hartmann, chakra-nät, gitternät med
flera energiband.
• Energier som strömmar mellan olika
centra utav den typ som jag pendlat in
på kartor och funnit i fält. Här finns säkert många undergrupper. Nationella
linjer såväl som världsomspännande linjer.
• Av människor manipulerade energier,
riktade linjer och i denna grupp torde
ingå de energier som ursprungligen fick
namnet ley och sådana som utgår från
uppallade stenar. Vidare PSI spår.
• Energier som kan registreras i form av
SLAGRUTAN

•

virvlar och ”spökfrekvenser”, aura kring
biologiska varelser.
Övriga energier som inte kan hänföras
till någon av ovanstående klasser.

Under dessa klasser kan specificering ske på
olika sätt. I första hand efter frekvens med
utgångspunkt från Arne Groths frekvenstabell.
Koppling till chakra eller färgtillhörighet.
Vilka cykler energierna har. Liksom blommor och fåglar som gruppindelas bör linjerna kunna få egennamn, dock inte personnamn. Både Curry och Hartmann måste
bli störda i sina nuvarande tillvaror, när de
ständigt skall bli anropade.
Detta är mitt förslag: bättre struktur på namn
till den grupp som skall arbeta med nomenklaturen inom Slagruteförbundet.
Jag utgår från att de är intresserade av förslag.
Karl Erik Johansson
Söderköping.

Har du läst Ulla och John Hamiltons böcker?? Gör det !
JORDPULS – Fädernas Gåtfulla Kraft
STENRING – Fädernas Glömda Kunskap
GAIA – Våra Fäders Jord

Sid 9

Det var Gunilla Nalén som hade
skickat en riktig klurig fråga .
Det finns ju teorier om att Curry och Hartmannlinjerna kan orsaka dåliga växtbetingelser.
Varför är då våra åkrar inte rutiga ??
Svaret står vår ordförande Sven Lind för:
Hej Gunilla!
Din frågeställning är välkänd, och jag har funderat på detta fenomen. Jag har med åren skaffat mig en teori som besvarar frågan,
men jag vet självklart inte om den är riktig. Så här lyder den i
kortversion, take it or leave it :
Varje levande objekt , växt och djur, har ett kraftfält runt sig,
som vi brukar kalla aura. Den går att mäta med slagruta. Förutom att vara näringskälla åt objektet, fungerar den även som ett
skydd mot utifrån kommande angrepp. Om objektet befinner sig
nära en negativ Curry-linje drar sig auran iväg bort från linjen så
mycket det går. Detta är allvarligt framför allt på växter som inte
kan flytta på sig. Trädet böjer sig undan. Därav så många lutande
träd i parker.
Om växten står precis mitt i ett negativt Curry-kors drar auran
ihop sig så mycket att det knappast blir någon aura kvar. Individen kommer att föra ett kraftigt hämmat liv eller helt dö ut. Om
en annan individ ställer sig tillräckligt nära, som fallet är i en
åker eller gräsmatta delar individerna på en del av auran. En individ som står mitt i ett negativt Curry-kors får då kraft från
grannens aura och kan i bästa fall överleva och bli så livsduglig
att vi inte observerar den svaga växtligheten.
Det är lätt att kontrollera att auran uppför sig på nämnda vis.

SLAGRUTAN
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VIKTIGA TANKAR OM SLAGRUTAN
Anders Gernandt

Arboga

Thore Rosén har haft kontakt med Anders och har erhållit tillståndet att förmedla dessa rader till Er.
Den här skriften är inte någon allmän beskrivning av jordstrålningsfenomen och slagrutans användning.
Dess syfte är endast att förmedla
några tankeväckande upplysningar
till de läsare som av olika skäl har
intagit en kritisk och avvisande hållning till slagrutan och dess användare. Skriften vänder sig bland annat
till personer med akademisk utbildning. Även om själva slagrutan och
tekniken vid användningen är av
enklaste slag, så kan givetvis en redogörelse för allt detta anpassas till
den akademiska språknivån och uttryckas i gängse vetenskapliga termer. Kanske skulle ett sådant ordval öka möjligheterna att skapa förståelse bland myndigheter och vetenskapsmän för det som innehållet
vill förmedla!
Men skriften vill även nå till de
många personer som redan har ett
intresse och en erfarenhet av ämnet,
samt därutöver till en bredare allmänhet. För den skull har valts ett
mer vardagligt uttryckssätt. Som ett
litet bidrag till att uppnå ett gemensamt språkbruk har en "teknisk”
ordlista införts efter textens slut.
De äldre benämningarna
Slagruteman, slagrutegubbe och
slagrutegängare har ersatts med
benämningen indikerare. Ett
"främmande" ord som medtagits i
texten är "subtil" (fin, hårfin, svårdefinierbar) som karakteriserar de
strålningar och energifält som förekommer i samband med jordstrålning och all levande materia.
De som uppriktigt önskar studera
jordstrålningsfenomenet genom litte-

ratur och egna försök, blir vanligen
mycket fängslade av ämnet som i sin
moderna form omfattar oanat
många av våra livsvillkor.
l sökandet efter "sanningen"
om fenomenet är det värt att utgå
från att de flesta som förnekar
jordstrålning och misstror
"slagrutegubbar" oftast inte alls har
någon kännedom om vad indikeringen verkligen innebär och vad
subtila biofält egentligen är.
VAD DET HANDLAR OM,
De flesta människor har en ganska
ytlig kännedom om slagruta och vattenletning. Man vet hur grenklykan
ser ut och hur den brukar hållas av
vattenletaren. De som vet litet mer
har sett andra modeller av slagrutor
och har hört talas om farliga sovplatser över Hartmann- och Currykors som kan förorsaka olika sjukdomar. Det anses att reumatiker far
särskilt illa av att vistas i en störzon
medan djur (katter, myror och bin)
som "är bra mot" reumatism trivs
mycket bra inom störzonerna. Det
talas också om avstörning av de
skadliga störfälten med olika åtgärder och apparater. Några tror på
vad de hört och sett - andra tvivlar.
För de flesta gäller naturligtvis att de
inte vet hur allt detta verkligen
fungerar. Denna skrift gör inte
anspråk på att kunna redovisa några
sanningar om slagrutefenomenet
men vill peka på ett antal
förhållanden som inte så ofta
beaktas i det allmänna
resonemanget om slagrutor och
jordstrålning.

SLAGRUTAN

HUR FUNGERAR DET ?
De flesta människor - slagrutetroende eller inte - tycks utgå från att
själva slagrutan t. ex en grenklyka ,
har någon egen förmåga att känna
eller finna någonting. Det har den
definitivt inte. Släpp den uppfattningen så blir det kanske lättare att
förstå resten av problematiken. Det
anförda gäller naturligtvis för alla typer av slagrutor av trä, metall eller
plast. Om man spänner in en slagruta i funktionsläge i en mekanisk hållare som motsvarar en slagrutegängares ( indikerares ) händer så
förblir den helt orörlig vid alla mätställen. Tala därför aldrig om slagrutan såsom någon "naturkraft". Den
är endast en enkel visare som förmedlar indikerarens känsloreaktioner. Det är alltså indikeraren själv
som uppfångar de olika "strålfält"
som kan råda i naturen och därvid
påverkar sitt "visarinstrument",
slagrutan.
Det förekommer till och med att någon slagruta inte behövs. Det gäller i
de fall då naturbegåvade indikerare
"känner" med armar och händer.
Under senare år har allt fler moderna indikerare - med god kännedom
om hela problemområdet - utarbetat
mer diskreta indikeringsformer, helt
utan redskap, och tränat in dessa
metoder - bland annat det så kallade fingertestet.
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ETT LEVANDE ANTENNSYSTEM
Antagandet att de subtila fälten är
någon form av strålning som i allmänhet är av skadlig karaktär,
men att det också finns fält som
är välgörande . Att indikera fältens förekomst och typ innebär
att med den egna kroppens resurser känna och analysera strålningen. Många anser att det är "det
undermedvetna" som arbetar.
Man ger sitt undermedvetande i
uppdrag att söka vatten, jordströmmar eller jordstrålning av
annat slag. Här börjar denna redogörelse troligen att bli helt oacceptabel för många läsare - men
försök att följa med ett stycke till.

är nerv- eller blodbanor är ännu
inte upptäckta och erkända av
den svenska skolmedicinen.
Men naturligtvis existerar meridianerna och de förmedlar energier
på sina egna vägar genom kroppen, oavsett om de svenska läkarna har funnit några förbindelselinjer mellan terminalpunkterna
eller inte.
Har någon sett en flyglinje? Vi
känner till terminalpunkterna Arlanda, Göteborg Malmö etc, men
vi ser inga linjer, endast enstaka
flygplan i luften då trafiken är
igång! Den färdas alltid den allra
lämpligaste vägen mellan terminalerna, vilket också akupunkturens
svaga strömmar gör.

Det "undermedvetna" behöver
inte vara någonting som har ockult eller andlig anknytning. Det
kan befinnas vara en fullt naturlig
psykofysisk funktion. Modern fysiologi och "gamla alternativterapier" hävdar att kroppars energisystem kan tillmätas betydligt mer,
omfattande förmågor än vad man
i allmänhet känner till.
Den som studerat terapier rörande kroppens energiflöden och balanseringar, bör ha mycket lättare
att förstå det kroppsliga biofältet
och dess funktioner.
Då akupunkturtekniken sakta
började vinna insteg i vårt land
kunde läkare och vetenskapsmän
absolut inte godta att det skulle
finnas energibanor i kroppen
som inte kunde återfinnas vid dissekering, Det gällde de så kallade
meridianerna vars ändpunkter
(terminalpunkter) akupunktörerna sätter sina nålar eller placera
sina elektroder. Under senare år
har den officiella hälso- och sjukvården accepterat punkterna på
kroppsytan och använder dem
för smärtlindring. De subtila energibanornas "kraftlinjer," som inte

Blodet och lymfan har sina uppgifter och sina banor och nervsystemet förmedlar motoriska respektive sensibla signaler och torde inte fungera som förmedlare
av andra impulser. Däremot kan
akupunkturens meridiansystem
betraktas som ett effektivt transportsystem för biologiskt verksamma signaler. Detta nät kan även
tänkas fungera som ett känsligt
antennsystem. De som finner detta vara sannolikt kan ju tills vidare tillerkänna meridiansystemet
förmågan att indikera jordstrålning, men kanske också att uppSLAGRUTAN

fånga många andra former av
strålning av biologisk eller fysikalisk karaktär som den moderna
människan utsätts för.
EN NY TRAFIKFARA ?
I alla svenska landsdelar har det i
gångna tider berättats om hur ridoch körhästar har reagerat mer
eller mindre våldsamt vid passerandet av någon speciell plats utefter färdvägen. l våra dagar kan vi
ju fundera över om sådana reaktioner verkligen har ägt rum och
vad som i så fall är orsaken. Trolldom och spökerier tror vi ju inte
på. - Men kan det möjligen ha varit känsliga hästar som har passerat kraftiga störzoner?
Hästar är känsliga djur och under
senare år är det hänt att många
ägare till särskilt dyrbara hästar bl a travhästar - har låtit indikera
hästarnas stallplatser för att undvika att de tar intryck av skadliga
geofysiska störfält. Härvid får man
anta att ägarnas motiv främst är
ekonomiska intressen i hästarnas
prestationsförmåga.
Om levande varelser verkligen
kan påverkas av subtila geofysiska
störfält på vägarna så är det ju fordonsförarna som i våra dagar kan
utsättas för denna risk.
Bland annat i Tyskland har framförts tanken att vissa av olyckorna
på Autobahn skulle kunna bero
på att fordonet har passerat ett
kraftigt störfält varvid föraren har
påverkats mer eller mindre chockartat. Sådana teorier har – åtminstone hittills – betraktats som helt
orimliga av de svenska myndigheterna. Några av de som i vårt land
mest intresserat sig för olika jordstrålningseffekter anser att kraftiga störfält i vägbanan kan påverka
förare så att reaktionstiden förlängs
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uppemot 60 procent för känsliga
förare. Det kan i speciella fall till
och med leda till en sekundsnabb
black out, vilket i kritiska situationer kan ge katastrofala följder för
många personer i trafikmiljön.
Man bör ha i minnet att de största riskerna föreligger för de som
vi här har benämnt känsliga förare. Det gäller då förare vars hälsotillstånd eller sinnesfunktioner av
någon orsak är nedsatta och sådana finns det många! En speciell sådan riskgrupp är uppenbarligen
personer som under lång tid har
sin sovplats eller arbetsplats inom
en kraftfull geofysisk störzon. Sådana personer uppvisar en påtaglig förlängning av reaktionstiden
vid datorbaserad kontroll mellan
neutral plats och aktiv störzon!
Ytterligare reaktionstidmätningar
enligt denna metod bör kunna
anses vara vetenskapligt acceptabla och därmed förtjäna myndigheternas intresse och stöd. Det bör
beaktas att förlängning av reaktionstiden kan vara ogynnsam
inte bara i trafikmiljö utan även
vid ett antal fasta arbetsplatser där
snabb reaktion kan erfordras i vissa kritiska situationer.
TERAPI FÖRGÄVES?
Slagrutan har tidigare varit mest
känd i samband med vattenletning. Men under senare år har
allt fler slagrutegängare inriktat
sig på att undersöka beskaffenheten vid personers arbets- respektive sängplatser. Många människor
anser sig verkligen ha blivit hjälpta i olika avseenden efter flyttning
av sovplatsen till ett
”störningsfritt" läge inom sovrummet.. Det som omvittnas av de
många som anser sig vara hjälpta
är naturligtvis upplevt, men i de

flesta fall tycks även omgivningen
kunna märka förbättringar från
den som "befriats" från den ständiga störbelastningen. Finns det
då några vetenskapligt godtagbara
bevis för att en förändring av
sängplatsen har lett till ett bättre
hälsotillstånd. Ja, här följer nu ett
försök till att redovisa något som
åtminstone kan betraktas som
kontrollerbara indicier.
Det påstås att en längre tids vistelse inom en störzon kan orsaka ett
flertal sjukdomar, bland annat
cancer. Personer med försvagad
motståndskraft är naturligtvis mer
försvarslösa mot alla former av
miljöpåverkan än helt friska personer. l avsikt att studera sambandet mellan jordstrålning och cancer har några indikerare i Sverige
och utlandet, bett att få indikera
sängplatserna där människor har
avlidit i cancer. Det hävdas att
man – nästan utan undantag –
har uppmätt mycket starka störfält i alla dessa bäddar. Ytterligare
sådana mätningar bör därför kunna systematiseras och leda till fortsatta studier och åtgärder. Om
skadlig jordstrålning är ett faktum
så skulle denna forskning kunna
hänföras till de viktigare studierna
inom dagens Svenska hälso– och
sjukvård!

SLAGRUTAN

Men - säger tvivlaren - inte kan
man väl bygga omfattande samhällsåtgärder på så lösa grunder
som enskilda indikerares privata
undersökningar. Jo, varför inte?
Seriösa indikerare är ju faktiskt de
enda som kan påvisa störfälten
och det finns ju ännu inte några
kända mätapparater som kan
mäta den subtila strålningen. Nu
kan det vara lägligt att erinra om
följande. Det kan anses vara en
stor brist hos den moderna vetenskapen att man har avskilt det
mesta av den fysiska forskningen
och experimenten från själva
människan. Genom att endast lita
till konstgjorda mät- och registreringsinstrument har man dels
kommit att - på ett inskränkt sätt få kunskap om de naturfenomen
där människan ingår, dels inte
lärt känna dem alla. Eftersom det
är människan som påverkas av
den befarade sublima störstrålningen så bör hon också tillmätas
värdet av att ingå som mätobjekt
och utövare i processer som i hög
grad kan beröra hennes levnadsförhållanden.
Om det kan fastställas att subtila
störfält skadar människor som
långvarigt vistas i dessa så är det
viktigt att beakta följande. Störfält har funnits i alla tider men de
kan ju av olika skäl ha förstärkts
genom den moderna teknologin.
Dessutom har människornas egen
"disponibla" motståndskraft kommit att bli förhållandevis låg genom att immunförsvaret ständigt
belastas av alla de biologiskt främmande ämnen i vår föda och miljö som de flesta utsätts för. Vi har
kanske blivit mer ömtåliga än under tidigare år.

Sid 13 Sid

Om försvagade eller sjuka människor under långa tider vistas
(t ex sover) i ett starkt störfält så
torde dessa påverkas i högre grad
än helt friska personer. De sjuka
undergår kanske läkar- eller terapeutbehandling och intar läkemedel i hopp om att bli friska. Men
de tillbringar fortfarande hela sin
tid - eller stora delar därav - i samma ogynnsamma störfält! Läkarbehandlingen är då kanske inte
tillräcklig för att göra patienten
frisk.

ligen hitta de gömda föremålen.
Detta är ju egentligen ganska underbart och bör ge anledning till
vidare studier av denna persons
unika förmåga, för att med en positiv inställning försöka lösa
slagrutans gåta.

Om subtil strålning är en realitet
så är hundratusentals människor
och djur i vårt land fortlöpande
utsatta för svåra påfrestningar.
Det gäller alla åldrar - från fosterstadiet till de allra äldsta. Det bör
därför med allvar beaktas att om
sådan strålning är en realitet så är
det av allra största vikt att de seriösa indikerarnas kunskaper utnyttjas för att samla erfarenheter
och förslag till åtgärder.

Man kan befara att sådana patienter har blivit terapiresistenta!
DÅLIGA
TAT.

FÖRSÖKSRESUL-

Man får väl försöka förstå vetenskapsmännens motstånd mot slagruteanvändning. Det har ju
gjorts många försök att studera
"slagrutegängares" förmåga. Vanligt är att man gräver ned olika
metallföremål, rör och behållare
med stilla eller rinnande vatten,
elkablar etcetera i marken på för
försöksledningen kända ställen.
Härefter får ett relativt stort antal
slagruteindikerare fritt avsöka försöksområdet och göra noteringar
om sina fynd och platserna för
dessa. Resultatet brukar bli nedslående. Endast ett mindre antal rätta "träffar" brukar uppnås. Det är
vanligt att bara en enda av kanske
20 - 30 deltagare lyckas finna nästan alla föremål. Alla övriga ger
ofta dåliga resultat - följaktligen är
slagrutan ingenting att intressera
sig för vetenskapligt! Så resonerar
man vanligtvis.
Men det är nog inte på ett sådant
så ”kallat "vetenskapligt" sätt man
bör bedöma – och avfärda frågan.
l stället borde väl kreativa vetenskapsmän förundras över att en
indikerare har visat förmåga att med sitt enkla visarredskap - verk-

oberoende av varandra och vid
skilda tillfällen - brukar redovisa
samma resultat. Alltså tycks där
finnas någonting som kan uppfattas och inbjuda till analys. Redan
sådana primära iakttagelser borde
väcka intresse för vidare studier!

Med det tilltagande intresset för
jordstrålning hos allmänheten är
det angeläget att- i första hand komma till klarhet om fenomenet är en realitet eller ej. Därnäst
bör givetvis fastställas om subtila
biofält är skadliga - och i vissa fall
nyttiga - för levande varelser och
vilka olika metoder som kan ge
erforderligt skydd mot de skadliga
verkningarna. Mycket tyder faktiskt på en tilltagande seriös uppmärksamhet på jordstrålningsfenomenet även i vårt land och att
därmed sanningen närmar sig kanske med ökade förhoppningar
hos många sjuka människor.
Bland de första övertygande, iakttagelserna som kan göras är samstämmigheten bland kvalificerade
indikerare - vare sig det gäller sovplatser eller jordlinjer i allmänhet. Den som vill studera detta
närmare skall finna att olika indikerare SLAGRUTAN

Låt människan på ett naturligt
sätt deltaga i utredningar och processer som rör hennes egna levnadsvillkor. Tro inte att tekniska
mät- och registreringsapparater
kan hantera allting i vår biomiljö!
Anders Gernandt

Anders Gernandt har även skrivit
en bok som till innehållet är
mycket aktuell och borde ha lästs
av alla som är intresserade av
människors hälsa.
HÄLSA – TILL ALLA
utgiven av Hälsokostrådet
ABM-Tryck AB, Avesta
ISBN 91-86170-00-7
”Jag ser människan både som en
mänsklig och andlig varelse. Men
jag ser henne också som en komplicerad teknisk apparat”.
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Ett inlägg om avstörning.
I nr 17 av Slagrutan ( mars) fanns
det med några insändare om vådan av att avstöra. Jag har själv
drabbats av att någon/ några personer avstört mitt hus utan att
fråga eller på något sätt informera
mig om detta. Det hela gjordes säkert i allra bästa välmening, men
resultatet av avstörningen var inte
på något sätt positiv för mig.
Det hela började med att jag och
min familj en tid, kanske en
vecka, gått omkring som bedövade, kraftlösa och liksom inte helt
vakna. Jag kontaktade en god
vän, som föreslog att jag skulle

kontrollera om det fanns några
kraftlinjer kvar i huset. Hon hade
nämligen själv råkat ut för avstörning, med liknande resultat.
Sagt och gjort, jag tog fram slagrutan och började leta kraftlinjer.
Inga Currylinjer, inga Hartmannlinjer, inga kraftpelare eller healingpunkter. Huset var helt energibefriat. Med hjälp från väninnan återställdes energierna till det
ursprungliga, och dagen därpå var
vi lika pigga som vanligt. Detta
har upprepats ytterligare två gånger, men eftersom jag har börjat
att kontrollera energierna i huset
ganska regelbundet, ( särskilt vid
trötthet) har det upptäckts ganska
omgående.

ANNONSER

Jag har kontrollerat kraftlinjernas
utbredning vid dessa tillfällen, och
precis som Sten Holmgren, funnit
att de "pressats" bort från huset
och ligger mycket tätt runt det avstörda området.
Jag håller helt med Sten Holmgren och Bo Westling i vad de
skriver angående avstörning.
Tänk er noga för innan ni ändrar
några kraftflöden, ändra inte mer
än absolut nödvändigt, och framför allt: Informera dem som ni
hjälper om vad ni tänker göra
och vad ni gjort!
Hälsningar
Olof Henriksson

Redaktörens ord:

Visste ni att det var möjligt att annonsera i vår
tidning. Inte?? Jo då, den möjligheten har funnits länge men inte utnyttjats.
Tanken är att det skall vara vårt ämnesområde
närliggande annonser samt att dessa får omfatta högst en halvsida.
Här finns alltså möjligheten att annonsera om
kurser, böcker, slagrutor och annat smått och
gott (inte godis förståss om ni trodde det).
Det goda med detta är att vi därigenom kanske
kan förbättra även utseendet på vår tidning, jag
tänker då exempelvis på lite färg och även
bilder.
Kostnaden:
1/2 sida 700:1/4 sida 350:1/8 sida 200:-

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med detta Nr. av
Slagrutan. Det gläder mig att så många har hört av sig, så
det blev inte plats för ett enda matrecept.
Debattsidan tycker jag är fortfarande en aning glest, men
om ni är snälla och tittar några tidningsnr. bakåt, så hittar ni flera artiklar angående avstörning. Dessa kan säkert
bidraga till att väcka era åsikter.
Så alla Ni som har någon åsikt – hör av er – det vore bra
om vi kunde redovisa olika skäl varför vi borde syssla med
”energipåverkan”, eller varför vi inte borde göra det!
Jag antar att det finns skäl för både ja och nej!
För närvarande har jag utnämnt Lars Lagberg till vår utlandskorrespondet (utan lön) eftersom han befinner sig

SLAGRUTAN
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Delredovisning från Höstmötet i Söderköping
Alla bidrag är inte klara, så det skall komma mer även i nästa nr., varför ni får nöja Er med en kort

Detta är stenring nr.1 som vi undersökte vid Ludders
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huvud. Uppgiften var att hitta eventuella vattenådror, leylinjer och energier.
A. Vatten: Mest märklig förefaller vara den ådern med en
s.k. ”blind spring” - en vertikal åder, eftersom den
bestämmer storleken på stenringen och den positiva
och negativa energien över ringen.
Här ca 8m djupt
Observera att den ådern flyter ett
Här ca 25m djupt
tag i ena riktningen och ett tag i
andra riktningen!
Glädjande var, att förvånansvärt många hade prickat in
just den ådern, även om detaljerna i skissen skiljer sig en
aning. Tyvärr så har ingen tagit med några tidsuppgifter,
som önskemålet var, för att visa sambandet mellan energierna över ringen.
B. Ley-linjer: Jag hittade totalt 7 st, vad jag vill beteckna
som ley-linjer. (Det ordet och vad det kan innebära
kräver en ordentlig förklaring, som vi inte har i
dag).
1 Inverkar på halschakrat – planetarisk (andra strålen)
2 Inverkar på hjärtchakrat
3 Inverkar på solarplexuschakrat (obs att flytriktningen
växlade med + och – energien över stenringen)
4 Inverkar på baschakrat: luft och vatten
5 Inverkar på pannchakrat
6 Inverkar på pannchakrat
7 Inverkar på kronchakrat (linjen täcker ett mycke stort
område).
Enl. Pogacnik, som har skrivit en handbok om dessa linjer kan man med hjälp av chakrainverkan även bestämma om det rör sig om kraft-ley, förbindelse-ley
eller landskaps-ley. Mer därom senare.
C. Energier: Över stenringen bildades en gång per timma
en energitopp, ibland positiv och ibland negativ.
Mest märklig är det dock att detta startar alltid
10 minuter över full timma och slutade alltid mellan
28 och 30 minuter över full timma.
Tack än en gång för alla bidrag, även dom som skall
komma mig tillhanda i ett senare skede.
Rolf
SLAGRUTAN
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