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Återigen måste jag tacka alla som har bidragit
till detta nr. av slagrutan, inte enbart med artiklar
utan även med förslag och med goda tankar. Det blir
roligare och roligare, men också svårare
och svårare att sammanställa tidningen, då det gäller
att välja bland alla förslag – så den här gången blev
det 20 sidor och inte ett enda matrecept.
Min förhoppning är att vi kan, naturligtvis
med er benägna hjälp komma upp i 24 sidor till nästa
gång, eftersom jag förväntar mig stora högar med
svar till framförallt debattartiklarna.
Snälla ni, skicka även några foton av era möten och utflykter, det blir för besvärligt om jag måste
deltaga överallt bara för att erhålla några bilder. Förresten skulle väl årsmötet aaldriig godkänna sådana
reseräkningar!!
Den mörkaste årstiden har vi förhoppningsvis snart lämnat bakom oss. När ni erhåller tidningen
har vintersolståndet passerat och ljuset börjar återkomma – framförallt har regnet förhoppningsvis utbytts till snö, det är vitt runtomkring oss och en ljus
framtid väntar på oss med nya möten och med goda
vänner.
Sköt om Dig och skicka några goda tankar till allt
som du vill skall bli bättre än förut.
På återseende
Redaktören Rolf
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19
20

Första sidans foto , tagen av Red., visar hur samma tanke blev till samma handling. Dagen efter det
att jag hade första sidan klar damp den norska tidningen ”Kvistgjengeren” ner i min brevlåda – med
samma bild på första sidan. 2 själar, samma tanke.
Vidare kan vi läsa i Kvistgjengeren följande bildförklaring som jag här vill återge:
Bilden är tagen på Solbergfeltet vid Skjeberg. Den visar ett urklipp ur ett hällristningsområde från Bronsåldern ca. 1800 – 500 f.Kr. Vad figurerna egentligen betyder är kanske inte så enkelt att veta. Mitt förslag är möjligen något färgat av det vi håller på med, men jag tycker verkligen att det ser ut som en rutgängare – med en lång
pekare i sin högra hand och dom utfällda antennerna (Red. anm. eller horn ?) på huvudet. Han svänger med sin
höft, så att persedelpåsen slänger ut. I den finns kanske mineraler, kristaller, metaller och symboler som han behöver för sitt värv.
Båten under honom symboliserar eventuellt resor i tid och rum, i varje fall när det gäller frågeställningar inom
slagruteriet. Över hans huvud sväver symbolerna på någonting där ute.
Kan det vara källan till ursprunget? Källan till all kunskap? Men det var väl på den tiden, liknande tankar kan väl
inte vi moderna människor befatta oss med? Eller är det så att vi kanske borde göra det? Hämta på nytt den tidlösa kunskapen om intuitiva sökmetoder inkl. allt detta de kan användas till …..
SLAGRUTAN
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Inom Slagruteförbundet anordnas sedan flera år lokala träffar
på olika håll, och ett av dessa arrangemang är Dalaträffen. Traditionsenligt är det här Helge Hedblom och Egon Pettersson som
håller i trådarna.
Årets träff, som var den första för min del, hade förlagts till
kursgården Saxenborg i Grangärde, och ett 40-tal deltagare hade
lockats till den trivsamma miljön
där och framförallt till det genomtänkta programmet.
Programmet inleddes på fredag kväll
med Lilian Carlssons
framställning av sitt
speciella kunnande. Lilian delar sin arbetstid,
och framförallt sin energi, mellan sin praktik
som privatläkare och en
egen, högt uppskattad
verksamhet som healer,
helare. Hon medverkade redan på höstmötet i
Söderköping som föredragshållare i sitt specialområde, där symboler
utgör en viktig beståndsdel.
Hennes föreläsning här hade rubricerats: Drömmar, symboler och energier, och
hon fick redan från början anledning att placera ut rena och positiva energier i hela lokalen. När
folk kom in och hon skulle börja
så gick en kyla rakt in i hennes
kropp från obalanserade deltagare
och deras medenergier. Hon startade sedan med att öka deltagarnas egna energier genom vad hon
kallar trädövningen, där jord, vatten, luft och eld ingår som beståndsdelar vid reningen.

Så övergick hon till att tala
om symboler och deras inverkan
på oss. Genom att bli medvetna
om deras kraft kan vi komma i
balans, må bättre och hitta vägar
till vårt inre. Viktigt är också att
lära sig kunna motstå manipulation från krafter som missbrukar
symboler. Hon försökte lära oss
inre förståelse för vad cirkeln, pyramiden, Davidsstjärnan och de
fyra elementen betyder. Kraftsymboler, andliga dörrar, sanskrit
och ögat kom hon in på, och tala-

de sedan lite om drömtydning och
den vägledning vi kan få av symboldrömmar. En del av våra
drömmar är dock ren minnesinlagring. Drömmarna handlar nästan alltid om oss själva, och en
tolkning av dem skall alltid ges
utifrån den som fått drömmen.
En dröm om min egen död betyder att jag är färdig med en av
mina livsuppgifter och att det är
dags att bli "gravid" igen. Detta
SLAGRUTAN

även om du är man, inom oss är
vi både män och kvinnor och själva anden är faktiskt helt könlös.
Om jag drömmer om att mitt barn
håller på att drunkna betyder det
att barnasinnet inom mig håller på
att dö och måste aktiveras.
Efter kvällsmaten samlades
vi igen för att öva oss i helande,
både individuellt, i par och i grupper. Vi fick lära oss att ta emot
energier, att ge, att läka. Vi lärde
oss se samband mellan skador
från tidigare liv och nuvarande
smärta. Genom att aktivera minnen fick deltagarna själva eller genom andra minnas
gamla trauman som förhoppningsvis kunde läkas. Förmågan till
helande kan komma till
vem som helst, och sedan kan man se hur
snabbt den växer. Så
småningom lär vi oss
hitta hem och tillbaka
till vår andlighet.
På lördag morgon
var det dags för Egon
att tala lite om sin
mångåriga verksamhet
som helare. Han har
över 50 års erfarenhet
som redskap och förmedlare av kraft från
den andliga världen. Han påpekar
alltid att det inte är hans kraft
som utför arbetet, det är patienten själv som med sin tillit och sin
tro åstadkommer helandet. Egon
vill gärna betona att han aldrig tar
betalt för att hjälpa människor,
han har sin egen sponsor som ombesörjer hans timliga behov, säger
han. Vill folk lämna ersättning får
den gå in på "Egons-fond", som
sedan kan lämna bidrag till forsk-
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ning och andra nyttiga ändamål.
Under hela lördagen var sedan Lilian i full verksamhet igen
med att låta oss repetera en del
övningar, men framförallt förmedlade hon helande kraft enskilt till
de många träffdeltagare som önskade hennes hjälp. Många hann
överhuvudtaget inte fram i kön till
hennes "mottagning" innan hon
långt fram på nattkröken måste
lämna oss.
Samma dag fick jag själv
tillfälle att berätta något om mitt
sökande efter en sann världsbild,
alltifrån ungdomsåren och upp till
mogen ålder. Genom studier av
spiritualismen och teosofin, även
Martinus kosmologi har jag nu
sökt bilda mig en syntes av det
bästa ur allt jag läst under åren.
Under senaste tid har jag också
sökt uppgifter ur "Akasha krönikan" om tidigare liv, såväl
mina egna som andras. Från olika
medier har jag fått uppgifter om
liv i tidiga kulturer, och ur den
egyptiska tillvaron skulle jag komma att möta en liten kvinna. När
nu den förutsägelsen gått i uppfyllelse var det en svindlande upplevelse av igenkännande efter kanske 5000 år för oss båda. En grekisk inkarnation har jag själv lyckats pejla in på ort och ställe på ön
Kos, där jag levde för 2.600 år
sedan, och det kändes pirrande att vara där. Ett par exempel på flygare som upplevt
"språng" utanför tidens jämna
ström kunde jag också ge,
märkligt och svårt att förklara
i enkla termer.
Ett par timmar under
lördagen fick vi sedan tillbringa i sällskap med Eva
Svensson och Per-Uno Fransson, och dessutom hans dotter
Jenny som visade sig ha klärvoajant förmåga och kunde
biträda vid demonstrationerna. De gick utförligt igenom

både grundläggande och nyare tilllämpningar av slagrutekunnandet.
En av de nyare upptäckterna måste ju vara sexkantsfönster med
kontakter upp i universum via
"vit-tidskanaler”, och möjligen
skulle man här kunna hitta, om än
långsökt, någon förklaring till de
anomalier i form av tidssprång
som jag tidigare nämnt samma
dag. Ett par sexkanter hade de i
alla händelser mätt upp och markerat på marken utanför lokalen,
och där fanns också de tre helande-punkter som ingår i dessa system: manlig, kvinnlig och neutral.
Som final på deras presentation gick vi ut i närbelägen skogsbacke, där enligt "avtal" kontakt
med naturväsen, deva-varelser,
skulle kunna etableras. Många
kunde också uppfatta dem genom
att mäta deras aura, som efter deras kroppsstorlek föreföll vara 50 70 cm i höjd. Man skulle nog behövt mera tid för att få ut mera av
dessa kontaktförsök, men intressant var det.
Som avslutning på lördagen
gav oss Per Back glimtar ur sin
verksamhet som helare och allmänhjälpare. Per berättade först
om det svåra trauma som drabbade honom tidigare i år då hans
mor innebrändes i huset där hon

bodde, en upplevelse som det tog
honom lång tid att komma över.
Aktiviteten som helare bedriver han dels genom konventionell kontakt på plats, dels i form
av riktade, läkande och positiva
energier på avstånd till behövande
medmänniskor. Många söker honom också för att få hjälp med att
återfå försvunna saker, och där
har han goda resultat att redovisa.
Därvidlag har han god hjälp av
kartpejling över området ifråga.
Per höjde också en varningsflagga för de nya tendenser
inom medicinen, där man börjat
använda DNA-test på nyfödda, än
så länge mest i USA, för att kunna
gradera människor efter de olika
egenskaper som testet kan utvisa.
Detta kan på sikt leda till svårigheter och utslagning för de människor som inte till 100 % passar
myndigheter och arbetsgivare,
trodde Per.
På söndag morgon fick Helge med sig ett 15-tal intresserade
på en utfärd till Björbo, några mil
NV ut, och där fick man se och
känna på s k "botstenar" som ligger samlade nära en fors i Dalälven.
De visade sig ligga på Ley-linjer,
och dessa kunde man nu följa genom landskapet så långt tid och
ork räckte.
Övriga deltagare ställde
liksom jag själv kosan mot respektive hemorter, fulla med intryck och lärdomar från den
gångna helgens alla föreläsningar
och demonstrationer. Vårt varma
tack till er som anordnade träffen, detta gav ju verkligen någonting utöver det vanliga. Jag är
säker på att åtskilliga deltagare
gärna kommer tillbaka på kommande arrangemang i framtiden.
Arvid Enblom

SLAGRUTAN
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Artikeln är saxad ur den norska
Slagrutetidningen
Kvistgjengeren Nr 4
Geir Wollman, som är ordförande i det norska slagruteförbundet
Inleder artikeln och låter sedan
en av deltagarna
- Willy Jacobsen komma till tals om sina uppleVåre forfedre kunne ikke bare stable stein. De visste også noe om hvordan steiner
skulle plasseres i terrenget, og i
forhold til hverandre. Etter min
erfaring kunne de også få til spennende effekter for mennesker
som våger å kjenne etter i hva
som kan hende i kroppen. Dette
er effekter som ser ut til å väre
tidlöse, og som vi kan få kontakt
med den dag i dag.
Men her vil jeg la
en av de andre deltakerne – Willy
Jacobsen - overta med sin historie:

Med ”kvist og kvast” i
Kvastebyen !
Endelig kom dagen
da vi ”Kvistgjengere” skulle mötes i Skjeberg til felles norsksvensk höstmöte, med foredrag
og utflukter til gamle steinsettinger og helleristninger. Området vi
skulle holde til i het av alle ting

Kvastebyen! Forventningene var
store. For förste gang skulle jeg
möte svenske spesialister på jordens mystiske kraftlinjer og deres
bruk av ”slagruta" (som de kaller
önskekvisten). For förste gang
skulle jeg oppsöke fornminner
med tanke på kraftlinjer og energier, og kanskje også med tanke
på hvorfor steinene i det hele tatt
er der de er.
Min tidligere erfaring med bruk av sökevinkler i
forhold til jordens energier har
stort sett begrenset seg til lokalisering av negativ stråling fra vannårer og krysspunktene i det såkalte Hartmann-gitteret. At jordens energifelter og -stråling omfatter mye mer, både av positiv
og negativ art har jeg etterhvert
fått forståelse av.
Höstmötet, som var det
förste noensinne i felles norsksvensk regi, startet fredag ettermiddag og varte i to hele dögn.
Selv ankom jeg först lördag, og
SLAGRUTAN

ble kastet ut i det med den store
utflukten til Hunnfeltet. Den
delen av feltet som vi dro til besto av minst syv store steinsirkler,
plassert i hellende terreng i et
skogholt. Det store spörsmålet
som meldte seg var selvsagt, hva
hensikten med disse steinene
kunne väre? Og hva området var
blitt benyttet til?
De tydeligvis erfarne gikk umidelbart til verket, og
spredte seg utover feltet med sine
sökeredskaper. Her var alt fra
pendler, pendelstenger og sökevinkler, via önskekvister til rett
og slett bare hendene. De visste
hva de gjorde - og gjorde hva de
måtte!
Men hva med oss som var med
for förste gang? Hva skulle vi
söke etter, og hvor skulle vi begynne? Vi var en del som bare
ble stående å vente, usikre, litt
oppgitte - hvordan skulle vi gripe
dette an?
Vi kunne ikke uten videre henge
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oss på de viderekomne ute
på feltet; De var like utforstyrrelige som den engelske
adel med knickers og sixpence på sommerfugljakt. Her
hadde nok det ellers så godt
gjennomförte arrangementet
en alvorlig glipp. De ligger i
intuitive sökemetoders natur
at en må vite hva man skal
söke. Vi som manglet nödvendige teorier og ideer hadde rett og slett behov for en
läremester og guide ute på
feltet. (Red.anm: Kurs hölls
dagen innan)
Men mat som serveres ute i
det grönne smaker fortreffelig – uansett.
Etter lunchen
slo jeg fölge med en del andre bort til et felt litt mot
vest. Der var det bl.a. en stor steinsirkel med kraftige energier.
Rundt steinsettingen var det svärt frodig. Ja jeg tror
nesten ikke jeg noensinne har sett et så friskt grönt
og formfullendt grantre andre steder, som her.
I

denne idyllen demonstrerte Solveig Lövhaug Bergyl– fenomenet: Hun har evnen til å transformere
energifrekvenser på et sted - eller en gjenstand - over
til lyd via stemmebåndene.
Höstmötet inneholdt mange interessante foredrag også. Svenske Henrik Hammargren
fortalte om chakraene i menneskets eget energifelt,
så vel som jordens chakranett. Spesielt givende var
det å höre svenske Dick Sjöbergs foredrag om hvordan vår helse påvirkes av naturens energifelter. Ja, så
interessant var dette at vi gikk glipp av den tillyste
dansen lördagskvelden.
Söndag morgen hadde Geir Wollmann
en demonstrasjon av
lokalisering og bruk av
”personlige healingsirkler". (se ovan). Dette er positive og kraftfulle energifelter på jordoverflaten som
alle kan dra nytte av.
Så var det igjen tid for en utflukt, denne gang til Gunnarstorp. Her var det også steinsirkler og en gravhaug. Henrik Hammargren lokaliserte
hara- og miltchakraets linjenett på jorden. Han viste
også såkalt teknisk avskjerming etter svenske Arne
Groths teorier. Svärt vanskelig og komplisert var
mitt intrykk.

Dick Sjöberg

Etter lunch söndag gjenstod et höydepunkt på programmet; De som hadde gjort noen
funn og dannet seg en teori om Hunnfeltet skulle
presentere dette i plenum.
SLAGRUTAN
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lkke vet jeg om de gamle sjeler fra oldtiden gråt, lo
eller klappet av våre bestrebelser på å forstå steinsirklenes funksjon fra den gang da, men fantastiske
teorier ble i alle fall fremfört.
Teori A:

Teori B:

Syv av steinsirklene var et sted for å
lade og balansere våre egne syv hovedchakra.
Ellers fantes også en "dommersirkel"
hvor avstraffelser ble forkynt.
Överste del av feltet var et forsvarsverk. Ved manipulering kunne energistrålene herfra bli dödelige. Hvordan
forstå jeg ikke.
Resten av feltet var en oldtidens telefonsentral. Fantastisk! Ved såkalt mo-

dulering av kraftlinjene kunne meldinger sendes over lange avstander, tas
imot på Hunfeltet, og videresendes til
andre närliggende steder. Jeg går ut i
fra at de hadde egne medier
(sentralborddamer?) som kunne tolke
linjenes natur, og gi meldingene ord.
Det var på dette tidspunkt Geir kom bärende inn
med sitt funn - oldtidens mobiltelefon; en ganske
stor glattskurt elvestein.
Her trengtes nok bärekraftig operator såvel som telefon.
Totalt sett var dette et vel gjennomfört arrangement
som de ansvarlige kan väre stolte av, og jeg håper
og tror det vil bli flere felles möter med Svenska Slagruteförbundet.

SLAGRUTAN
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SAXAT
En artikel som Sven Lind hittade

SLAGRUTAN HITTAR PLÅNBOKEN.
Hur många gånger har vi inte förlorat något och inte kunnat
hitta det!
Den här gången gällde det i mitt fall plånboken. Men i grunden vet jag att den brukar komma tillbaka till slut.
Väl över 95 % av svenskarna är i grunden hederliga människor och
brukar lämna tillbaka en hittad plånbok med plastkort, id-kort och
pengar i, så det är egentligen inte mycket att oroa sig för. Men tanken gnager, var är den nånstans? Ligger den i bostaden eller ute
bland folk.
Vi hade varit ute på ett vernissage på ett kafé dagen innan, hade jag tappat den där? Det tror jag inte, för jag har den aldrig i
bakfickan och dessutom brukar jag hålla koll på den.
Kan jag ha lagt den på något bord hos mitt värdfolk och glömt kvar
den?
Ja, gammal och disträ är man ju, men ännu inte helt senil.
Men var är den då? Strunt! Vi ger oss av på en utflykt i stället, ut i
naturen och se på hästarna.
Men PSI-spåret då? Skulle inte det kunna ge oss litet ledning blixtrar det plötsligt till i medvetandet. Sven T, en erfaren rutgängare, är genast med på noterna och vill prova sin förmåga.
När vi kommer fram och tagit igen oss, får jag uppmaningen att tänka på plånboken. Det är inte svårt, jag får genast i mitt inre in bilden
av den stora svarta med Jobs vackra blommor på.
Sven T tar fram sin pekare och får en klar indikering. PSIspåret går i en vid båge från min bröstkorg fram mot bilens baklucka.
- Plånboken finns här bak, säger han säkert.
Jag tar ut de fyra väskorna vi har med oss och Sven T frågar i tur
och ordning i vilken av väskorna plånboken ligger.
- Vid den lilla svarta övernattningsväskan finns den, påstår han.
- Nej, där är den inte, påstår hustrun, den har jag redan undersökt
innan vi for iväg.
Nåväl, jag öppnar väskan och tömmer den systematiskt på
sitt innehåll. När jag kommit nästan till botten och viker ut ett klädesplagg, ramlar plånboken mycket riktigt ut. Den har legat där hela
tiden och önskat komma ut.
- Och jag som letade där innan vi for, säger hustrun förvånad.
Tänk vad slagrutan kan vara praktisk att ta till och hur bra
det hela fungerar om man inte oroar sig utan bara litar på att det
hela ordnar sig. För det gör det i regel till slut, men det går fortare
med lite slagrutehjälp.
Text: Gustave de Gruyère
Hälsningar
Sven

SLAGRUTAN
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ANGÅENDE ORDLISTAN OCH VISIONER

som försöker att hjälpa sjuka människor bära sig åt om
hon inte kan få klara besked av styrelsen via vår medlemstidning.

rörande styrelsens oförstånd eller ovilja att formulera,
så att den motsvarar den verklighet vi lever i. Det är vi
slagrutekunniga människor som bör ansvara för att vår
omgivning blir medvetna om vad som till stor del är skäl
till all den sjukdom, värk och sömnproblem som väldigt
många människor lider av.

I ordlistan saknas en av de farligaste störtzonerna,
både till namn och under rubriken "Jordstrålning".
Thorlinjen saknas alltså helt.

Enligt min uppfattning kommer nu ett av det viktigaste, vi bör lära våra medlemmar den verklighet som vi lever i. Bristen förefaller vara stor på kunnande av dessa
frågeställningar bland våra medlemmar.
Enligt min uppfattning är det
den skada som jordstrålningen
förorsakar, som bör vara det
viktigaste av vår verksamhet.
Självklart skall vi också syssla
med leylinjer, sexkantfönster
och liknande. Men folk blir inte
sjuka och dör av dessa intressanta företeelser.
Det är endast "En vision"
det Sven skriver i Slagrutan nr.
16. Jag har inte sett ett enda
inlägg, vare sig för eller emot
med undantag av mitt inlägg i
Slagrutan
nr. 17. Jag efterlyser där frågan om negativ healingpunkt och Thorlinjen, som är den
näst skadligaste störzonen. Inte en enda medlem har tagit upp frågan, förrän jag själv tar upp ämnet. Inte en
enda har tagit upp frågan om olika sjukdomsbilder och
vilka störzoner som ingår i de olika sjukdomarna.
Jag efterlyste vilket centrummått Hartmann-linjen respektive Thorlinjen har. Trots att jag ställer frågan till
Arne Groth i Slagrutan mars 2000, så har inget svar
lämnats vare sig till mig eller i Slagrutan. På det här sättet för vi medlemmarna bakom ljuset. Hur skall den

I ordlistan står att Hartmann-linjen är 3 meter.(Red.
anm.: Linjeavstånd) Milan Kaufman anger 2 gånger 3
met. Sven Lind anger ingen bredd alls. Bertil Karlsson
(Sme Bertil) anger 1,5 met. mellanrum. Dick Sjöberg
anger 3 met. Backstrand Grubbström -Slagruta Pendel -anger inga mått alls. Ernst Hartman anger 2 met.
Ö-V och 2,5 met. N- S. Dan Mattsson anger 2 met.
Ö- V och 2,5 met. N- S. Arne
Groth anger 3 met. Jag själv har
hävdat att den är 2 gånger 2
met, men efter mätning av N-S
och Ö-V måste jag ändra mig.
N- S blir då 2,5 met. och Ö- V
blir 2,0 met. Kanske har jag
bara mätt i Ö-V ?
Om vi - Slagruteförbundet skall ha någon som helst chans
att kunna få forskare att sätta
tilltro till vårt arbete, måste vi
fastställa vilka c:a mått som gäller på de allra vanligaste störzonerna. Detta måste även omfatta Thorlinjen.
Ordlistan måste redigeras så
att även den blir trovärdig. Kan eller törs inte styrelsen
ta tag i de frågeställningarna??
Thore Rosén
Redaktörens anm.
1998 beslutade årsmötet – se punkt 14:2 och 14:3
– att mer forskning behövs innan beslut tas om att
offentliggöra nya linjer.
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SLAGRUTEANVÄNDANDETS
ULTA ASPEKTER.

OCK-

av Fredrik Andrén
Slagrutekonsten är välkänd för de flesta och
har under senare år fått ett rejält uppsving i samband med det nyandliga intresset. I sin praktiska
form skiljer sig slagrutekonsten från övriga s k
New age relaterade metoder.
Slagruteanvändandet har en ganska lång historia bakom sig (då vi talar om den kända klykan)
och dess användande var säkerligen inte kopplat
till andra översinnliga aktiviteter liknande de som
begagnas av nyandliga entusiaster. Men det är
helt klart så att de ockulta aspekterna och verkningarna är de samma vare sig vi ägnar oss åt
slagruta eller någon form av New Age inriktad
översinnlig aktivitet. Slagrutan är på sitt sätt lite
av en “outsider“ i sammanhanget och äger mångfacetterade möjligheter till användning, men fenomenet måste förklaras på samma grunder som
alla praktiskt ockulta färdigheter.
För att kunna förstå de bakomliggande faktorerna i ämnet måste man få en inblick i människans sammansatta natur.
I alla tider har de filosofiska fria tänkarna betraktat människan såsom dels en jordisk och en
himmelsk varelse. Samma uppfattning finner man
i alla olika religionsformer. Meningen bakom
denna uppfattning är den att delar av människans
natur korresponderar med de lägre rikena i
världsalltet, d v s de jordiska och astrala världarna. Den högre - himmelska - delen inom oss tillhör således den mentala världen, samt de andliga
riken vilka ligger långt bortom de fenomenella
livsnivåerna och som också är oåtkomliga för
merparten av mänskligheten i hennes nuvarande
evolution. Trots att varje människa äger delar av
sin varelse på världsscenens alla plan, så betyder
det inte att hon är aktiv på alla dessa.
Slagruteanvändandet och andra magiska - mediala metoder skapar inte bara materiella - jordiska effekter, utan har sin betydelsefullaste aktivitet på de astrala nivåerna (de närmast jordiska
högre planen). Inflytelserna vilka påverkar slaSLAGRUTAN

grutegångaren är alltså i första ledet astrala. På
detta vis arbetar människans astrala element, eller kropp om vi så vill, samstämmigt med astralplanets allehanda krafter. Liksom mediet så ställer sig även slagrutegångaren i förbindelse med
astrala flöden av “elementaler“ vilka cirkulerar i
de astrala världarna. På samma sätt som vattnet
koncentreras genom en vattenledning så riktas på
liknande vis de astrala krafterna, via tanke - och
känsloflöden, mot den medialt aktiva personen.
Alla människor skapar livsflöden i de olika
världarna genom olika sinnestillstånd. Dessa flöden riktas helt naturligt mot sin korresponderande vibration i den yttre världen, lika dras mot
lika. På detta sätt skapas ett otroligt nätverk av
“nerver“ mellan människan och den omgivande
världen. Sorg, glädje, vrede, medkänsla, empati
och olika former av tankar m m är alla sinnestillstånd vilka skapar och bildar färdvägar i det för
det fysiska ögat osynliga universum. De etablerade färdvägarna är trafikerade i båda riktningar, d
v s det råder växelvis verkan mellan tanke och
objekt, ett känt faktum i naturen.
Vi står alltså i både medveten och omedveten
förbindelse med olika plan i tillvaron och kan av
naturliga skäl inte kontrollera alla dessa inflytelser
till fullo. Ett exempel man kan använda i sammanhanget är t ex reklam och medias metoder
att tvinga oss in i meningslösa beroendemönster.
Än svårare är det för oss att vara uppmärksamma på de ickefysiska krafter vilka lockar oss i
olika riktningar, här kan t ex nämnas människans
olika begär och beteendemönster.
För att kunna använda slagruta måste man
ställas i förbindelse med den yttre ickefysiska
verkligheten - med astrala flöden vilka är verksamma såväl inom som utom människans verksamma sfär. De astrala krafterna omsluter den
fysiska jordgloben och är en del av planetens
aura. Det är denna aura som slagrutegångaren är
verksam inom. Slagrutegångaren måste exponeras i sådan grad att han eller hon kan kopplas
samman med flödena och på så vis detektera det
önskade.
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Ju starkare viljan är hos slagrutegångaren desto kraftigare och intimare blir kontakten med de
astrala strömmarna.
Vänder vi oss till den esoteriska filosofin i fråga
om världsalltets struktur kan vi av de uråldriga lärorna utröna att det finns flera existensplan, nivåer
eller världar utöver den fysiska världen. Hur dessa ickefysiska världars livsbetingelser ser ut kan
vi inte vara helt och hållet klara över, men även
dessa ickefysiska plan har sina innevånare liksom
jorden har sina. (vi bör hålla klart i sinnet att dessa världars livstillstånd inte alltid kan liknas vid
jordens. Vi bör tänka oss dessa världar såsom
emotionella, intellektuella eller mentala tillstånd i
vilka också människan befinner sig).
Alla plan äger sin egen speciella struktur, där
materian blir allt subtilare ju närmare de befinner
sig de “andliga“ planen. Dock kan man säga att
de andliga planen byggs upp av andlig materia,
vilken givetvis inte äger samma egenskaper som
den fysiska. Varje handling och tanke behöver ett
materiellt underlag för att kunna verka i den objektiva tillvaron, i annat fall är de helt verkningslösa och skulle då sägas befinna sig oåtkomliga i

ickevara som latenta frön i väntan på manifestation.
I olika ockulta och övernaturliga sammanhang
talas det om “elementaler“ - naturväsen. Dessa
krafter har genom urminnes tider invokerats av
trollkarlar och magiker för att på så vis nå kunskap om elemental - astralvärldens mysterier.
I flera fall är det inte mycket som skiljer slagruteanvändandet från andra magiska och mediala
aktiviteter, det är endast den praktiska formen.
Kopplingen mellan slagrutegångarens sökande
efter jordstrålning och trollkarlens besvärjelser är
intimare än vi kan tro.
Currylinjer, Hartmannlinjer, Leylinjer mm är
livsenergi - färdvägar i vilka planetens livskomponenter rör sig och skapar den vibration som ger
upphov till vad vi människor kallar naturlagar.
Påståendet om att vi skall vårda vår moder jord
får helt plötsligt en djupare innebörd.
Fredrik Andrén

NYHETER FÖR ÅR 2001
MEDLEMSAVGIFTEN är 180:-Kr och för familjemedlem utan tidning 120:- Kr.
1. påminnelse om betalning skall skickas ut 2000-03-01
2. påminnelse om betalning skall skickas ut 2000-04-01
Sista betalningsdag skall vara 2000-04-30, därefter upphör medlemskapet
Medlemsantalet var 2000-11-11

702 personer som hade betalt sin avgift.

TIDNINGSPRENUMERATION helår 140:- Kr (Fråga gärna i ditt bibliotek).
ÅRSMÖTET 2001 planeras till Kristi Himmelfärds – helgen (2001-05-24 .. 27) i närheten
av Jönköping, Anita Elmerfelt, Benny Karlsson och Olle Vesterberg är dom som har åtagit
sig att förbereda mötet.

Påminnes om att MOTIONER till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda
2001-02-01, så att dessa kan behandlas på styrelsemötet 2000-02-10

SLAGRUTAN

Sid 13

ALTERNATIV FORSKNING
av Thore Rosén
Vid Sätra Brunn i somras rapporterade jag om min alternativa forskning i fibromyalgi, muskelvärk och sömnproblem. Jag lovade då att återkomma så snart jag
visste mera. Jag har lyckats att hjälpa 90 % att åter
kunna komma att leva som friska människor. Den 18
oktober fick jag följande brev från överläkaren Lars
Gunnar Gunnarsson:
Hej Thore
Tre studenter som läst statistik på högre nivå under 2-3
år, skall nu göra en magisteruppsats under handledning

av statistikprofessor Elisabet Svensson vid Örebro universitet. Deras uppsats kommer att handla om din studie, som de skall bearbeta statistiskt. Det kommer att
bli en bra bearbetning och uppsats med bästa tänkbara
handledning. Elisabet är oerhört kompetent på denna
typ av databearbetningar. Baserat på deras uppsats
kommer jag att skriva en förkortad svensk rapport som
du kan använda. Du får självklart även uppsatsen. På
detta sätt kostar bearbetningarna dig ej något. Studenterna har fått låna Dicks bok och din bok och annat
material jag har kring frågeformulär etc. Uppsatsen blir
klar runt årsskiftet och min rapport strax efteråt.
Med vänlig hälsning Lars-Gunnar

AVSTÖRNING
av Fredrik Andrén
S.k avstörningar är flitigt använda inom och utanför
förbundet i slagrutesammanhang och syftar till att göra
personer fria från sina bekymmer med olika strålningsformer i sina bostäder och dyl. Jag till-kännager min
ståndpunkt direkt genom att säga att min uppfattning är
den att man bör undvika att använda sig av metoderna.
Ingen av världens alla slagrutegångare kan till fullo känna till naturens reaktion på avstörningarna. Vi vet inte
vad naturen ”är” till sitt innersta.
Vi skapar själva olika icke vetenskapligt bevisbara
sjukdomssymptom i form av ”överkänslighet” för jordstrålning då vi går runt och lokaliserar strålning hos folk
som kanske aldrig tidigare funderat över huruvida man
skall flytta på sängen eller inte. Det finns människor som
rent av blivit sämre tack vare att de blivit uppmärksamma på möjliga problem som kan uppstå i slagrutesammanhang. Jag vågar påstå att det finns precis lika många
kärnfriska människor som sover i currykryss, som de
som far illa av det.
Effekten är psykisk. Dessa ickefysiska energiformer
är av psykisk karaktär och har sitt inlopp i människan
via hennes astrala-psykiska element. Den fysiska kroppen bör nödvändigtvis inte fara illa om personen i fråga
inte blir alltför ambitiös i frågan. De som löper störst
risk att påverkas av jordstrålning är

de som själva använder slagruta. Det hela är enkelt.
För att kunna detektera jordstrålning så måste man exponeras av densamma. Människovarelsen måste komma i kontakt med och bli föremål för strålningen för att
hon skall kunna reagera och få en indikation på att
strålningen finns.
Att detektera jordstrålning innebär alltså att man själv
blir föremål för exponering i mycket högre grad än den
som inte går med slagruta. De som allra mest är i behov
av avstörningar är slagruteanvändarna själva. Man kan
naturligtvis rent mentalt avskärma sig från något av de
influenser i omvärlden som man inte vill ha del i, men att
tro att man kan stå helt utanför all negativ eller positiv
inverkan är fåfängt. Men jag hävdar dock att det man
inte fäster sin uppmärksamhet på eller sätter fingrarna i
skall heller inte komma att påverka i sådan hög grad.
Avstörningarnas första inverkan är psykisk i en placeboeffektsliknande form. Jag har personligen lyckats
med att få tiotalet personer till att finna en currylinje som
inte existerar bara genom att påstå att den finns där. På
liknade sätt verkar även avstörningarna. Jag förnekar
inte helt och hållet att avstörningar inte fungerar annat än
inom människans egna psyksika värld, men jag fördrar
att förhålla mig kritisk till det hela. Jag bedömer frågan
om avstörning vara en av förbundets viktigaste fråga,
både i etiskt och i filosofiskt avseende.
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RESONANSLINJERNAS BREDD!
Av Aldo Olsson
Vi bor sedan 5 år i nordöstra Skåne vid en kultplats.
Jag har under 3-4 år bl.a. undersökt kristallportar, kristallnätet och resonanslinjerna.
Kristallnätet slås ut på vissa platser, bl.a. under kraftledningar och inuti hus. Men det går att aktivera nätet
igen om man så vill. I vår skog saknades nätet cirka 25
meter båda sidor om kraftledningen. Efter att jag stängt
av de negativa fälten från kraftledningen växte nätet ihop
under ledningen.
Även inuti huset där vi bor har jag aktiverat nätet med
alla energipunkter.
Jag har nu plockat bort både nätet och energipunkterna
igen, eftersom jag nu tror mig veta vad som är den bästa inomhusmiljön när det gäller jordstrålning, för viss
strålning måste vi ha för att må bra. Jag återkommer i
detta ämne.
Kristallportarna utbyter energi med någon planet genom
sina 3 energipunkter. Detta påbörjas 3 dygn före fullmåne och pågår fram till fullmåne. Kristallnätet får sin
energi härifrån, samtidigt som resonanslinjerna får sin
energi, och viss energi stannar kvar i porten.
I våra portar finns positiva linjer, 4 linjer i n-s riktning
och 8 linjer i ö-v riktning, samt en healingpunkt för varje
chakra. Allt detta finns i centrum av porten. När vi aktiverar kristallporten, då blandas alla dessa energier i hela
porten, vilket uppfattas som riktig healing.
Dessa positiva linjer hittade vi när vi sökte på läkande
linjer.
Det finns 2 olika sorters resonanslinjer, Michaellinjer
och Marialinjer. Dessa linjer har hållit sig inom interval-

let 0,75 m och som bredast 8,5 meter, under de senaste
åren. Vi brukar rena oss i en resonanslinje, efter att vi
gått med slagruta. Jag sökte för en tid sedan efter bästa
möjliga punkt att rena mig på i linjen. Det visade sig att
denna punkt även är en akupressurpunkt för resonanslinjen. Vid efterföljande fullmåne var lägsta bredd 7,5 m
före påfyllning och efter fullmåne var bredden 38 meter.
Så hela huset var täckt av resonanslinjens energier vilket
blev för kraftigt, så jag fick stänga av inuti huset. Nu
undrar jag om någon mer än jag kontrollerar resonanslinjernas bredd? I så fall är jag tacksam om ni kontaktar
mig.
Michaellinjen går i n-v s-o riktning och Marialinjerna
går härifrån i all riktningar.
Aldo Olsson

Redaktörens anm:
Den här artikeln var kanske inte tänkt att skrivas under
”debatt avstörning”. Att aktivera och stänga av energierna som du beskriver motiverar dock att den hamnade här.
Jag misstänker att många medlemmar inte känner till alla
benämningar i din artikel, varför det vore tacksamt att få
ta del av dina erfarenheter, kanske med en liten skiss
och några förklaringar, när du i nästa nummer återkommer till vad som är bästa inomhusmiljön och hur man
åstadkommer den.
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Måntider år 2001

På tal om Megaliter, Sångstenar, Bildstenar,
Monoliter, Runstenar, Storseiten, Ales stenar,
Skeppssättningar, Domarringar, Dösar …….

Obs att Stockholmstiden är + 1 timma
på sommartid + 2 timmar

Månad

Dag

Visdomen finns i berget!

Tid
GMT

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November

December

Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne
Nymåne
Fullmåne

09
24
08
23
09
25
08
23
07
23
06
21
05
20
04
19
02
17
02
16
01
15
30
14
30

21.37
13.53
07.57
08.36
18.00
01.46
05.15
17.26
16.11
05.14
04.10
14.23
17.28
21.44
08.02
04.27
23.39
11.50
14.47
20.00
06.49
07.41
22.02
22.08
11.55

GRÅBERGSSÅNG
Stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå
grå-å-å-å.
Så är gråbergs gråa
sång
lå-å-å-å-å-å-å-ång

Det ryktas om att många uppskattar att få reda på
vad månen har för sig under årets lopp, så här får ni
chansen att hålla koll på olika fenomen vid rätt tidpunkt även under år 2001.
nymåne, den syns normalt inte
tilltagande måne
fullmåne
avtagande måne
nyårsmåne
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sin uppfattning om tredje världens befolkning och dess
kultur.
Mitt första intryck var att Filippinerna är kulturfattigt.
Det kan väl stämma så tillvida som att sekler av kolonisation har suddat bort mycket av den egna kulturen.
Vid ett par tillfällen har jag emellertid varit med om väldigt imponerade framträdanden med sång och dans som
lever kvar sedan urminnes tid, hade knappt trott att det
fanns. Det är så många andra som vill höras, och hur
ofta jojkas det i den Svenska skvalradion?
Jo, vi har mycket att lära här. Det är tillåtet att vara glad
och nöjd, till exempel, och det kostar faktiskt ingenting
att vara artig.
I Sverige har jag varit på retreat och övat mig i att leva
här och nu, men har nu insett att jämförd med en Boracay - invånare blir jag aldrig något mer än en blek amatör i denna konst.

Lars Lagberg, som är den i god tid pensionerade
SSF-aren, inne på sin 18:e säsong på ön Boracay,
Filippinernas främsta turistdestination, förmedlar
följande brev till oss, skrivet 2000-12-09.
En gång i tiden var det en väldig lantlig atmosfär på den
lilla ön och den gryende turismen måste ha inneburit en
chock för befolkningen.
"Förr i tiden, om barnen hade fått se en turist så hade
dom sprungit hem till mamma och gråtit och sagt att
dom hade sett ett spöke. Numera blir dom inte ens rädda om dom ser ett riktigt spöke, dom tror att det bara
är en turist."
En flera kilometer lång strand med nästan vit sand, kokospalmer och behagligt klimat, lockar turister från olika
världsdelar. Besökaren får också tillfälle till att revidera

Önskan att överleva, som individ och som familj, sätter
sin prägel på tillvaron. Men också en lust till att njuta av
livet i harmoni med andra människor och med den smått
paradisiska miljön.
Jag hyr en stuga ett par kilometer från turiststranden dit
jag går ibland för att handla. Min hyresvärd var tidigt ute
och byggde på en liten bergknalle vid havet med fin utsikt och svalkande monsun. På promenaden längs körvägen kan det däremot bli ganska hett.
Först en nerförsbacke där en välbeställd filippino har
sommarstuga. Dom har en lång häck av prunkande
Bougainvillea i olika färger. Lite längre bort öppnar sig
en underbar utsikt mot havet och de grönklädda bergen
på grannön Panay.
Sedan uppför igen, små hus längs vägen. Där bodde på
sin tid en äldre man, filosof och till yrket smed.
Vid ett tillfälle kom jag gående med huvudet fullt av
ärenden som om möjligt skulle uträttas de närmaste timmarna.
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Han haffade mig som vanligt och vi pratade länge om
saker som inte tycktes speciellt viktiga.
Jag stod som på nålar och försökte dölja hur angelägen
jag var att komma iväg under det att han bara malde
på. Kokpunkten var nära.
Till slut kändes det som att allting bara rasade. Jag insåg
att ärendena lika gärna kunde göras en annan dag eller
inte alls. Det enda jag ville, var att stå där och prata
med honom, hela eftermiddagen om så vore.
Utan att jag sagt något gjorde han en liten paus och sa
sedan:
"You can go now".
ETT GOTT NYTT ÅR önskar Er alla
Lars Lagberg

Dessförinnan hade Lars skrivit några rader som
handlar om jordstrålning på ön, här följer några utdrag ur hans brev. Linjebredderna avviker starkt
från vad vi är vana vid. Det vore bra om det någon
gång kunde kollas av fler:
2000-10-14
På sista tiden har jag försökt lite grann att ta reda på
hur det förhåller sig med inläggen i Curry och Hartmann.
Nu senast lördag morgon, 15 timmar efter fullmånen.
För att börja med Hartmann så var bredden kring 135

cm. Det som möjligen skulle kunna vara ett inlägg har
bredden cirka 65 cm. Hartmann-linjen i sig själv består
väl av smalare linjer, i värsta fall är det något av detta
som jag lurar mig på, det kanske inte finns något inlägg
alls.
Har prövat med Rosalinda med och utan en extra
29,11 cm tråd och med en pendel med längden 143 cm
för att försöka att avgöra om det var fråga om
"-2: an" men kan ej avgöra vad resultatet egentligen
blev.
Currylinjen jag mätte var kring 57 cm, och den växte
vid detta tillfälle. Det jag där uppfattade som inlägg var
33 cm.
2000-11-06 Det är nu måndag kväll.
Det är nu två dygn och 7 timmar efter tilltagande halvmåne. Tre Hartmannlinjer här inne i huset är ungefär
150 cm breda. Om jag inte är alldeles ute och cyklar.
Och Curry får jag till cirka 75 cm.
Det låter mycket. Vad är det som händer? Tror det är
dags att jag tar rollen som slagrutegängare lite mer på
allvar och gör en inventering av vad som finns i huset
och mäter bredden lite då och då.
PS nu tisdag kväll 7/11. Hartmann fortfarande 1,5 meter DS.
Hälsningar från
Lars Lagberg

Kanske någonting för ett Höstmöte eller ett Årsmöte??
Lars-Erik Kallesöe från Göteborg vill inbjuda alla slagrutevänner att bekanta sig med ett mycket intressant område
20 – 25 minuters bilväg från Göteborg, nämligen öarna Hönö och Öckerö.
Det finns inga direkta storslagna lämningar i fantasifulla mönster , likt Ales stenar eller Anundshögs-området,
men öarna är täckta av rösen, satta stenar, pallade stenblock, labyrinter, gropar, skålgropsstenar, sprängningar i
berg som bildar klyftor – klyftor som har samband med de energier vi är intresserade av. De som är noterade av
arkeologer är daterade till bronsålderstid ca. 1500 – 500 fKr.
Dessutom ”Engelsmännens hage” – en plats där engelsmän lär ha suttit i karantän under Napoleon-krigens
blockad av England. Platsen liknar formen av en äldre kyrka, kan en sådan ha funnits just här??
Som ni ser, här finns en hel del att upptäcka och känna!
Tanken är att det skall vara ett ”spontant möte” den 28 april t.o.m. den 1 maj år 2001,
och om intresset blir stort skulle det även kunna bli ett höstmöte eller varför inte ett årsmöte här.
Vi återkommer i nästa Slagruta med en närmare artikel om detta spännande område.
Den som vill veta mera redan nu kan naturligtvis ta direkt kontakt med:
Lars-Erik Kallesöe, Övre Matrosgatan 12, 413 15 Göteborg, Tel. 031 – 146 147
SLAGRUTAN
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Delredovisning från Höstmötet i Söderköping
En sammanställning av flera personers observationer vid besök av stenringen nr. 1
Britt-Marie, Lena, Sven, Tore

Vi ”upplever” följande delar av en ceremoni under tiden 14.00 till 14.30 vilket är en kvinnlig tid:
Vid 1 är det ett altare och framför altaret finns en
skeppssättnig, troligen utan stenar. Skeppets negativa
för är riktad mot öster.
Vid 2 står en kvinna, med armarna böjda uppåt
(tecknet för neptunus) och sade som tre st hörde samtidigt ”var hälsad ljus och glöm morgondagen”. Är
det eventuellt Neptunus uppgångsriktning?
Vid 3 dansade en rad kvinnor medsols i en ring,
ett blankputsat kopparkärl finns i mitten. Detta kärl bar
dom med sig motsols runt altaret för att sedan inta 4
”positionsplatser”
A, B, C och D.
Klockan är nu 14.25, vi känner
Vid 4 en ”armspiral” som byter polaritet var
30de sekund
Vid 5 lämnar alla ceremoniplatsen och slutar i
form av en spiral. Klockan är nu 14.27!

”Ritualen är över”.
Kl. 14.30 börjar manlig tid.
Vid 6 uppstår en spiral med snabbt pulserande
energi. Inga vidare iakttagelser.
Vid 7 hittade jag en healingplats och healade en
svag lever.
Ingången vid 8 var troligen ingångsplatsen för
trälar till offerplatsen – ett symboliskt offer då man går
från träl till människa genom ”paradisporten”.
Tanken är troligen att man lämnar ”trälarnas rike” och
inträder i ett högre medvetande.
Vid 9 riktning för solens uppgångsplats vid vårdagjämningen, även riktningen till ceremoniplatsen på
berget som Tore hittade.
Vid 10 riktningen för solens nedgång vid midsommarsolståndet.
Jämför med artikeln i förra numret.
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olika tidningar skriver följande

Musen
människans
avbild
Människor och möss är varelser av samma kött och
blod. Vi är mer släkt än vad det yttre ger sken av
och en stor del av våra 100 000 gener är nästan
identiska.
Det finns till och med forskare som menar att mössen är så människolika, eller tvärtom, att vi kan byta

Mobilen – världens största biologiska experiment
Man kan inte utesluta att strålningen efter mångårigt användande leder till sjukdomar som demens,
Parkinson och MS. Och vi är alla i riskzonen.
Det är försök på råttor som visat att strålningen kan vara farligt. Antennen kan vara mer en 1,5
meter ifrån råttan och fortfarande är energin så stark att blod-hjärnbarriären öppnas, berättar Leif Sahlford.

Levi´s och Philips säljer
elektroniska jackor till ITnödiga.
Insytt i jackorna finns en mobiltelefon,
mp3-spelare, headset och en liten fjärrkontroll. Om du vill ringa är det bara att
fälla upp kragen.
Det skall inte krävas några ledningar för
att överföra signaler, jackorna tillverkas i
speciella fibrer som klarar detta.
Vikten av all elektronisk utrustning är endast 145 g, det gör att bäraren inte kommer att ”känna” att det är en fullt utrustat jacka.
SLAGRUTAN
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