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I detta nummer:

Redaktörens rader:

Sida
Ritningen på tidningens framsida har jag fått som ett bidrag
till tidningen av vår yngste deltagare på årsmötet. Under
kursen, där deltagarna arbetade fram egna symboler hade
hon gett uttryck för sina känslor över vad detta möte betydde. Tyvärr kan jag här inte återge alla chakrafärger som
finns med på själva originalet, men om ett tag så kommer ni
att kunna se det på vår hemsida.
Kyrkoruinen på framsidans bild är Brunns medeltidskyrka
alldeles utanför Ulricehamn, en plats som jag kan rekommendera för både avkoppling från dagens stress och för
undersökning.

Styrelsen
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Redaktörens rader
Innehåll

3
3

Ordföranden har ordet

4

I korthet från årsmötet
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Mot en djupare förståelse
för mänsklig healing
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Den här bilden på en eftertänksam redaktör hittade
jag i våra danska slagrutevänners medlemstidning.

Felmätning av norska leylinjer 8
Den otroliga berättelsen om
två presidenter
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Även där tycks det finnas
samma problem som här,
man skriver nämligen följande:
”Om det är någon av er
som ligger inne med några
artiklar eller ni har lust att
skriva om ett eller annat, så
är det nu det skall ske.
Redaktionen tar mycket
gärna emot Era bidrag.

Höstmöte i stockholm
Höstmöte i garpenberg
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Höstmöte i Dalsland
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Bengans Fältsystem forts.
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Samernas världsbild på ett
trumskinn
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Har ni något som ni tror kan vara av intresse även för andra
- så vänta inte till deadlinedagen - skicka nu.”

Jordstrålningens
hälsopåverkan
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Är det någon som känner sig manad och kan tänka sig att
berätta mer om vad som föregick på årsmötet ?? Berätta
om föredrag, kurser, upplevelser, arbetspass, möten med
spännande personer och övningsstationer?
Observera att även bilder är efterlysta!

Läsarnas observationer
Månfas och jordstrålning
Om försvunna currylinjer

16
17

Insändare
Frågor

18

Annonser

19

Tidningsklipp

20

Till slut vill jag önska er en skön semester med många fina
minnen.
Med många hälsningar
er redaktör

Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Årsmötet 2003 hölls i år som vanligt i Kristi himmelfärdshelgen, denna gång i Jönköping. De duktiga arrangörerna
bjöd på ett uppskattat och omväxlande program. Även vädret hade de lyckats med! Många inspirerande ideer fick vi
även av korridorsnacket och nya kontakter knöts. Också
den som kommer ensam på ett möte för första gången får
snabbt nya vänner här. Det är ett härligt gäng på mötena!

ordförande att fullt ut använda till Svenska slagruteförbundets bästa. Vi har en duktig och engagerad styrelse i
SSF och det är mycket jag hoppas kunna åstadkomma tillsammans med den. Vi behöver bl a se efter hur långt vi
nått mot tidigare uppsatta mål inom SSF och aktivt arbeta
för att nå dem.

SSFs ekonomi
Jag blev vald till ordförande efter Olle Vesterberg, som Slagruteförbundet har haft en svag ekonomi under året.
beslutat att avgå efter två år. Olle har sista halvåret varit Styrelsen har sparat på kostnaderna så mycket som möjtvungen att arbeta som både ordförande och kassör, då ti- ligt, men det har inte räckt. För att få möjlighet att utdigare kassör avgick i november. Det har varit oerhört veckla förbundet, som tidigare har bestämts, så behöver vi
mycket jobb för en person. Tack Olle för det stora arbete få in mer pengar. På årsmötet bestämdes att årsavgiften
skall höjas med 10 kronor, till 200 kronor år 2004. Det
och engegemang du lagt ner de här åren!
räcker inte för att kunna satsa framåt. Vi behöver mer
Under Olles ledning har återigen en viss breddning skett pengar. Det kan kortsiktigt göras, som jag ser det, främst
av intresseområdena inom förbundet, vilket märks inte på två olika sätt: öka antalet betalande medlemmar samt
minst i mötesprogrammen. För 15 år sedan sysslade för- ta in annonser i tidningen. Kanske även du kan bidra med
bundet endast med vattenletning och de som försökte in- att få in annonsörer. Annonskostnaden är låg (se sidan19),
föra annat mötte hårt motstånd.Utbudet har dock succesivt så det bör inte vara så svårt.
breddats. Vi kan idag på mötena få höra föredrag och gå
kurser, som handlar inte bara om jordstrålning och forn- SSF har en uttalad ambition att succesivt öka antalet medminnen utan också om andra intressanta ämnen. Det märks lemmar. De sista åren har medlemsantalet dock stått stilla
att det är uppskattat av de flesta, dock inte alla. Jag tror på ca 700-750 st. Ca 100 nya tillkommer varje år, men ca
att det är klokt att inte försvinna in på alltför många krok- 100 försvinner också varje år. Orsakerna därtill kan vara
vägar, vi måste alltid ha målet klart för oss. Vi är ett slag- många, men med tanke på att inte ens hälften av alla medruteförbund och det måste alltid ligga till grund för och lemmar deltar på mötena, så har många kontakt med SSF
styra verksamheten. Vi skall måna om vår särart och ut- endast genom tidningen. Jag anser därför att det är av
mycket stor vikt att ha en bra tidning för att behålla medveckla den delen, det finns ännu mycket ogjort här.
lemmar. Det är genom den vi under året kan få inspiration,
kunskap och nya ideer. Man skall längta efter att få den!.
Vem är jag?
Jag är naturvetare och har arbetat i många år som revisor Rolf Heinemann, vår redaktör, har åtskilliga gånger bett
och ekonomichef. Min farbror, Per-Eric Helmerson, fick medlemmarna att skicka in mer material. Vi får dock inte
mig intresserad av slagrutan. På släktträffarna fick vi t ex in tillräckligt många artiklar för att kunna göra tidningen
lyfta en låda, som kändes olika tung på olika platser (man riktigt bra. Kvalite´n behöver också höjas med specialblir svag när man står på currykryss och lyfter) och Per- artiklar. Här kommer jag som ordförande arbeta hårt för
Eric hittade med slagrutans hjälp föremål, som vi gömde. att öka läsvärdheten av tidningen.
Han höll dessutom reda på var olika UFOn fanns med slagrutans hjälp. Det fanns inga slagrutekurser här i Stock- Eftersom vi är ett förbund blir det vad medlemmarna geholm, så till slut så fick jag pendla(!) mellan Stockholm mensamt gör det till. Som en person på årsmötet sa: ”Om
och Nynäshamn 10 gånger för att lära mig att gå med slag- var och en skaffar en ny medlem var så växer förbundet
ruta av Dan Mattson. Eter några år vågade jag mig på att snabbt till det dubbla. Då får vi in de pengar vi behöver
ge egna kurser. Jag startade Jordstrålningscentrum, som för att vidareutveckla SSF.”
succesivt växt till en mycket aktiv organisation (främst i EN medlem var borde inte vara så svårt att skaffa! Kan
Stockholm), som har många olika kurser och föredrags- du? Efter 1 juli betalar man dessutom bara halv avgift, dvs
95:- för resten av året: Du kanske rentav kan skaffa två
hållare från hela landet.
nya medlemmar i år?
Den omfattande erfarenhet jag därav fått (nåja, ibland beUnna er nu att ha det skönt i sommar!
talat dyrt för) genom åren, kommer jag såsom SSFs
Eva Svensson
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I KORTHET FRÅN ÅRSMÖTET
DEN NYA STYRELSEN
Övre raden från vänster
Owe Sandström
Sekreterare
Anita Elmerfeldt
Medlemsreg.
Gun-Britt Nilsson Suppleant
Rolf Kjellström
Materialförv.
Mattias Nyrell
Red. Hemsida
Undre raden från vänster
Kerstin Brantryd
Kassör
Eva Svensson
Ordförande
Rolf Heinemann
Vice ordf.
Saknas på bilden
Gunnar Alve´n
Suppleant

DONATION
FANTASTISKT - VERKLIGEN GLÄDJANDE
Under årsmötet förekom en del diskussioner om pengar och
resurser som saknas för genomförandet av olika aktiviteter
inom slagruteförbundet. Deltagarna tyckte att styrelsen hade
skurit ner budgeten för mycket och på uppmaning av en deltagare gjordes omedelbart en insamling för att till viss del
råda bot på det.
Hör och häpna att det donerades 3270:- !!!!!
Ett hjärtligt tack till alla.

Eva Svensson utan
solglasögon !

FÖREDRAG

Lars Bägerfeldt

Lars berättade på ett spännande sätt om megalitgravar,
dess placering och konstruktion.
Många frågor dök upp:
Vem har byggt?
Varför har man byggd?
Vad hade man för syfte?
Hur har man burit sig åt?
Varför har man valt just
Falköpingstrakten för att
bygga dessa monument?
Varifrån kom alla dessa
geometriska kunskaperna??
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MOT EN DJUPARE FÖRSTÅELSE FÖR MÄNSKLIG HEALING
Red.: Några av slagruteförbundets medlemmar hade erhållit en inbjudan
att deltaga i en ny studie om distanshealing. Dessa erhöll följande artikel
för att förstå hur studien skulle utföras.
Den nya studien har utförts under hösten 2002 och jag hoppas att jag senare
även kan presentera någon sammanfattning eller rapport om utfallet när rapporten är klar.

FÖRÄNDRING AV MÄNSKLIGA AURAENERGIER VID DISTANSHEALING
En Pilotstudie av Dag Rudin
Sammanfattande reviderad rapport 20030119
som en tillskottsenergi till självläkning men den har en mera
djupgående och harmoniserande och balanserande effekt än
de flesta andra terapier.
Om en healer är framgångsrik bör han/hon kunna förbättra
både aurans kvalitet och dess volym runt en klient. Särskilt
kvalitetsförändring av auran har demonstrerats på ett elegant
sätt av dr Ludwig Britten redovisat 1999 (1) och av Prof.
Korotkov i samband med PSI-Tagen den 28/11-2/12 2001 i
Basel.

BAKGRUND
Alla levande organismer omger sig med en vibrerande och
harmoniserande livsenergi som är en förutsättning för liv, reproduktion och reparation. Därför har vi alla en förmåga att
hela oss själva. Denna förmåga kan bli mer eller mindre satt
ur spel av stressfaktorer av olika slag som alla konsumerar
energi. Människor som lever på planeten Jorden är ofta utsatta för många sådana energislukande stressfaktorer t ex förorenat vatten, luft och föda. Även mental stress binder stora
mänskliga energimängder som uppstår när kraven på oss blir
högre än vi är intresserade eller kapabla att uppfylla. I sådana
situationer kan sjukdomar och andra abnormiteter lätt etableras i våra kroppar eftersom den självläkande kapaciteten ofta
blir kraftigt nedsatt.
Auran som omger alla levande organismer är en manifestering av livsenergi. Dess våglängder (färger) och volym samvarierar med en människas hälsotillstånd. Auran består av
olika skal som hänför sig till våra olika kroppar. Grovt uppskattad är den yttre aurans utsträckning runt en frisk och vital
människa flera meter.
Åtskilliga både konventionella och alternativa terapier såsom
meditation, andningsterapi, qigong, autogen träning och
kinesologi syftar till att återställa den självläkande förmågan
hos oss människor. På motsvarande sätt kan vi betrakta healing

En studie med distanshealing företogs vid Universitetet i
Freiburg i Tyskland 1998 och 1999 av Dr Wiesendanger (2).
Långtidssjuka (i genomsnitt 11.2 år) personer läkarundersöktes
före och efter distanshealingens genomförande. Dessutom fick
alla 230 mottagare med ett brett register av sjukdomar avge
omfattande rapporter om sitt hälsotillstånd.10-14% av
mottagarna blev klart bättre av distanshealingen. Av kontrollgruppen blev ingen bättre.
En auktoritet beträffande forskning kring distanshealing är
Elisabeth Targ, framlidna chefen för Institutet för Forskning
kring Komplementär Medicin som är en del av Calfornia
School of Medicin. Hon har gjort/medverkat i ett tiotal vetenskapliga studier och reviewartiklar som relaterar till
distanshealing under senare delen av 1990-talet. Hon får stora
anslag från amerikanska hälsovårdmyndigheter och Försvarsdepartementet. Hon har tillsamns med medarbetare bl.a. i en
mycket uppmärksammad rapport visat att tjugo AIDS patienter som fick distanshealing förbättrade sin hälsa markant
i jämförelse med de tjugo i kontrollgruppen som inte fick någon healing (3). Hon har även skrivit reviewartiklar som visar på att distanshealing och intensiv och fokuserad bön verkligen fungerar (4).
MD Daniel J. Benor (2001) har på ett föredömligt sätt sammanfattat och utvärderat väsentlig forskning kring främst
kontakthealing och funnit att effekten är ställd utom all
tvivel (5).
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•

Målsättningen med första fasen av denna studie är att studera
aurans förändring vid distanshealing under olika förutsättningar såsom t.ex. healerns och klientens vitalitet, avståndet
dem emellan men även omgivningsfaktorers inverkan.
MATERIAL OCH METODER
HEALERS/SÄNDARE AV ENERGI
Åtta healers/sändare valdes ut efter flera testsessioner under
våren 2001. Dessa representerar både naturbegåvningar och
Reiki healers.
Sex av dessa valdes ut vid varje experimenttillfälle. Dessa
fick vid varje försökstillfälle av projektledningen foton av de
utvalda klienterna/mottagarna eller träffa dem. De fick även
veta vid vilken tid villkorslös kärleksenergi skulle sändas till
dessa. Sändarna befann sig på olika platser i Sverige och utomlands, de flesta någonstans i Umeå, men inte i samma byggnad som mottagarna. Vid flera tillfällen hade vi en healers
lokaliserad mer än 4500 km från mottagarna.
Dessa bestod av två kategorier – en grupp hade tidigare erfarenhet av healing, en annan hade inte den erfarenheten och
var dessutom en smula skeptiska men intresserade att pröva
om det möjligen kunde fungera på dem. Gruppens storlek
varierade mellan fem och sju personer.
MÄTARE
Åtta mätare tränades att mäta energiaurans utsträckning med
hjälp av slagruta/vinkelpinnar men även att ta blodtryck, puls,
andningsfrekvens och energiflöde i kroppsmeridianer. Varje
mått på aurans utbredning togs två gånger och ett medelvärde
registrerades som en utbredning i cm framför mottagaren. En
nollmätning före experimentets start togs och sedan var 5-te
minut vid varje försökstillfälle även under pauser..

•
•
•
•

Av mottagaren/klienten utvalda kristaller /halvädelstenar ökar auravolymen.
Syntetiska kläder reducerar auravolymen medan
naturmaterial speciellt ull ökar den.
Mottagarens ovilja/ointresse att ta upp energi påverkar auraökningen för vissa mottagare.
Distanshealing kan sändas över stora avstånd. Vi
har uppmätt energiflöden på ett avstånd på 11700
km.
Healingenergi kan hos både sändaren och mottagaren/klienten uppfattas som värme och/eller vibrationer i hela eller del av kroppen.

Citerad Litteratur
(1) Britten, L. Lebensenergi in Faraday-Käfig, i Heilen ohne
Grenzen sid 209-220. Ed. Dr H.Wiesendanger 1999.
(2) Wiesendanger, H 1, Heilen ohne Grenzen. PSI
Pressargentur, Schönbrunn, Germany 1999.
(3) Sicher F.,Targ, E.,Moore D 2nd & Smith F.S. A
randomized double-blind study of the effect of distant healing
in a population with advanced AIDS. West. J. Med.1998 Dec;
169(6):356-63.
(4) Targ E Evqaluation of distant healing: a research review.
Altern.Ther.Health.Med. 1997 Nov:3(6):74-8.
(5) Benor D.J. Spiritual Healing, scientific validation of a
healing revolution. 2001 (597 pp)
Om du har frågor eller kommentarer i anslutning till vårt
projekt är du mycket välkommen att kontakta projektledaren
Dr. Dag Rudin. via E-mail: dagrudin@hotmail.com.

FÖRSÖKSTILLFÄLLEN
Under hösten 2001 genomförde vi 6 försökstillfällen medan
vi hade 5 försökstillfällen under våren 2002.
RESULTATSAMMANFATTNING
•
•
•

•
•

Aura/Energivolymen ökar normalt kontinuerligt
under en serie av healing/sändningssessioner.
Aura/Energivolymen kan öka upp till 324 gånger
under ett försökstillfälle.
En mottagare med stress eller annan hälsostörning
förefaller snabbt kunna konsumera tillförd energi.
Detta blir särskilt tydligt i pauserna mellan
healingsessionerna.
Sändarens/Healarens vitalitet påverkar auraökningen hos en mottagare.
Grundvitaliteten och den mentala balansen tycks
samvariera med auraökningen hos mottagaren.
SLAGRUTAN
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FELMÄTNING AV NORSKA
LEYLINJER
Det kanske kan bli mer än en artikel om slagrute-felfinnare, om mätningsmissar som ej tidigare nämnts i Slagrutan och som kan vara nyttigt för andra att undvika.
Det är troligen fler än undertecknad, som inte alltid gör
rätt och vet allt.

Den otroliga berättelsen om två presidenter
Både president Lincoln och president Kennedy
kämpade för de mänskliga rättigheterna.
Lincoln valdes till president år 1860, Kennedy år 1960.
Båda blev mördade på en fredag och hade sina fruar med sig,
båda sköts i huvudet bakifrån.

Jag var i Norge för några år sedan tillsammans med Eva
Svensson och mätte med slagruta kring flera gamla fina
stavkyrkor.
Vi brukar mäta var för sig och sedan kontrollera vad vi
kommit fram till. Alltså gick vi runt en kyrka i var sin
riktning och mätte linjer som gick in eller ur kyrkan.
Vid kontroll berättade Eva att vid den södra dörren hade
hon hittat en linje som verkade gå in till kyrkan.
Det stämmer sa jag och tillade att den gick ut ur kyrkan.
Nää, den gick in när jag mätte den sa Eva.

Deras efterföljare hette båda Johnsson och var demokrater från
södern.
Båda var senatorer.

Bertil Nygård sade till mig när vi var ute och mätte: Det
är roligt när vi får olika resultat. Bertils kommentar var
alltid: Vad frågade du? Var mätte du? Det kanske var någon linje som växlat riktning sedan Eva mätte så jag bad
henne mäta på nytt. Resultatet blev som tidigare att linjens riktning var in i kyrkan. Då mätte jag och fann åter
motsatt resultat. Men då såg Eva att jag mätte ju högre än
hon, så vi mätte båda på båda höjderna samtidigt. Då fick
vi samma resultat !

Booth och Oswald blev båda lönnmördade på sin väg mot rätten.

Leylinjer hör väl till de mest odefinierade jordstrålningssorter vi har. Vi har ofta sett dem i knippen med 1 dm
mellanrum uppdelade i ca 3 dm breda band, grupperade
multiplar av 13 med chakra-/regnbågsfärgerna
röd-orange-gul-grön-ljusblå-mörkblå-violett-mörkblåljusblå-grön-gul-orange-röd
eller omvänt
violett-mörblå-ljusblå-grön-gul-orange-röd-orange-gulgrön-ljusblå-mörkblå-violett.
Kommer en ny 13-grupp blir det efter ca 1 m lucka.
Mäter du alla linjerna efter varandra på samma höjd så
har de växelvis olika riktning. Mäter du flödesriktningen i
en linje från marken och uppåt växlar den var 3:e dm. Mäter
du i sidled växlar den var 5:e dm.
Sens moral:
Våra mätningar blir i bästa fall delsanningar som berättar
vad vi mäter på viss plats, en viss höjd, en bestämd tid.
Det gäller att vara noggrann!

Andrew Johnsson föddes 1806.
Lyndon Johnsson föddes 1906.
John Wilkes Booth föddes 1839.
Lee Harvey Oswald föddes 1939.

Booth och Oswald var båda från södern
och företrädde båda okända ideologier.
Båda presidenter förlorade ett barn under sin tid i Vita Huset.
Lincolns sekreterare, som hette Kennedy
varnade honom att åka till teatern.
Kennedys sekreterare som hette Lincoln
varnade Kennedy att åka till Dallas.
John Wilkes Booth sköt Lincoln på en teater
och flydde till ett varuhus.
Oswald sköt Kennedy från ett varuhus
och flydde till en teater.
Namnen Kennedy och Lincoln består båda av 7 bokstäver.
Namnen Andrew Johnsson och Lyndon Johnsson
består båda av 13 bokstäver.
Namnen John Wilkes Booth och Lee Harvey Oswald
består båda av 15 bokstäver.
Dessutom satt Kennedy i en bil av märket Lincoln när han sköts.

Per-Uno Fransson

Efter hundra år är allt glömt, men i all fall ......
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Höstmöte

Höstmöte

i stockholm

i Garpenberg
17 - 19 oktober

VAD OCH HUR MÄTER VI?
Vilken frekvens har den strålning vi hittat?
Hur kan vi säkrare verifiera vad vi hittat?

Ett (två) höstmöte kommer att arrangeras i Stockholmstrakten. Mötet går främst ut på att lära sig mäta frekvenser enligt
Arne Groths tabell, för att kunna identifiera linjer och energier på ett säkrare sätt. Genom frekvensmätning med slagruta
så kan vi särskilja olika linjer från varandra, även de som vi
inte har namn på. Vi arbetar också med tongenerator och spolar, som förstärker respektive försvagar strålningen. Vi berör
även över- och undertoner samt hur man mäter styrkan på
energierna. Kunskap blandas med mycket övningar ute och
inne.
Mötet kommer att delas upp på två helger.
Den första helgen, 6-7 september, så lär vi oss att mäta.
Den andra helgen, 4-5 oktober, så får vi, efter övning hemma
i en månad, uppföljning på att vi lärt oss att mäta rätt, en nog
så viktig del i det hela, så var och en inte börjar mäta ”fel”
eller efter ”egen” tabell, något som förekommer idag. Vi har
Arnes utmärkta frekvenstabell som grund. Bo Israelsson är
vår lärare och redovisar sina teorier och forskningsresultat,
bl a på currylinjernas uppbyggnad. Målet är att genom att
mäta på samma sätt, så kan vi framigenom lättare jämföra
resultat och veta när vi talar om samma slags linje eller energityp, vilket för jordstrålningskunskapen starkt framåt.

Helgen kommer att innehålla bl a kurs för nybörjare, frigörande dans och tid för egna inslag. Du som har något spännande att berätta, hör av dig till Regina så kan vi planera in
tid för några framföranden.
Det stora dragplåstret är Karin Engström från Gävle.
Karin är ingenjör i elektronik- och elkraft och har använt
sig av slagruta ända från barnsben. Hennes morfar lärde
henne den ädla konsten. Idag arbetar hon med att hela
människor och djur med dess hjälp. Karin är bl a massör,
chiropraktor och equiatriker (behandling av hästar). Hon
har haft egen verksamhet i 14 år. Karin kommer att lära
oss hitta sjuk-domslinjer runt människor och växter, och
tala om hur vissa människor suger kraft från omgivningen
medan andra ger istället.
Arkeolog Runar Tomilla är vidtalad och kommer att ta oss
med på nya spännande utmaningar i omgivningarna runt
Garpenberg.
Regina och Helge

Frekvensmätning är framtidens mätteknik.

Om göken gal i nor,
blir säa riktigt gor,

Välkommmen till det nyttigaste höstmöte du kan tänka
dig för din slagruteframtid!

Gal göken uti väst,
blir korn och havre bäst,
hoar den i öst,
då blir det allas tröst
och ropar han i sör,
då spörs det någon dör.
Lycke, Bohuslän
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Mötet hålls på Kroppefjälls fritidscenter, (ett fd. sanatorium med Teosofiskt förflutet), Dals Rostock, Mellerud, i en
mycket historisk och naturskön miljö.

INBJUDAN TILL SVENSKA SLAGRU
12-14 SEPTEMBER 20

Vi bjuder er på några intressanta undersökningsobjekt:

n En stor gravkulle i centrala Mellerud, ”Vattenkullen”,
som är en slagrutedoldis! Vad döljer sig i denna kulle? Vilka
energier och Ley-lines finns här?? Finns här något mer???
Vaddå????
n Så har vi ett stort intressant hällristningsområde, naturskönt beläget vid sjön Råvarpen, i Tisselskog ett par mil
norrut på en väg som går över Akvedukten i Håverud och
berg- och dalbanevägen över Brudfjället.

n Stora mäktiga och små ”Jättegrytor” att utforska och
dokumentera, finns ca.3 mil norrut åt annat håll: vid Steneby
kyrka. Mäktiga energier och vatten som roterar åt båda håll
i intervall oberoende av blåst.
n

Lite utanför Mellerud åt Vänern till, finns också en
”Domarring” och en lustig kyrka för den specialintresserade.

n Föreläsningar kommer vi också att ha och dessa kommer att handla om hälsa och alternativmedicin:

♦Boris Aranovich med hustru Iwona, om Kvantoch informationsmedicin.

♦Ing-Marie Hagström, talar om ”Hållbar Livsstil”
och Zonterapi.

♦Per Hagström, berättar för oss historien om
Sanatoriet på Kroppefjäll och dess doktor.

♦Dan Urbom, lagar vår goda mat och kommer att
informera oss om den och bjuder oss helt
säkert på en super-/välkomst-/energidrink.
(knallgrön!!)

Allt detta för att vi skall må bra och klara av att gå med slagruta, pekare

Så skall vi naturligtvis ha möjlighet att umgås med varandra riktigt myck
Likaså : bada i tjärnet tillsammans med Sveriges äldsta karpar, ta en jog
behagligt väder!

Mycket välkomna önskar:
Agne och Ulla Olausson, Svante och Alva Lindström, Karin Persson, H
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AGRUTEFÖRBUNDETS HÖSTMÖTE
ER 2003 I DALSLAND.

PRISER:
Inkvartering i enkelrum finns för 12 st. personer.
Dubbelrum för 12, men vi kan ordna fler.
Enkelrumstillägg: 90 kronor / person
Sänglinne finns att hyra för den som vill för 60 kronor.
Städning ingår i vårt helinakorderingspris.
Deltagande med övernattning/helinackordering:
Fredag em. t.o.m. söndag lunch: ----- kronor per person.
Lördag fm. t.o.m. söndag lunch : ----- -kr.
” ” .
Deltagande utan övernattning och utan frukost:
Fredag em. t.o.m söndag lunch: ------- kronor.
Lördag fm. t.o.m. söndag lunch: ------- kronor.
Vi beräknar antalet deltagare till 40-45 personer max.
Fler kan vi inte härbergera!

Översiktskarta och vanliga figurer på
Högsbyområdets hällristningar

pekare och pendel, m.m.i alla olika energier.

igt mycket, äta god mat, vila och sova i en härlig miljö.
a en joggingtur, eller promenera på stigarna i skogen. Vi har beställt

rsson, Håkan Börjesson, Marita Piela och Maud Strömbergson.
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BENGANS FÄLTSYSTEM
FORTSÄTTNINGEN

Molekylernas gittermönster
Figurerna nedan illustrerar molekylernas orientering, enligt
fysikboken, i formerna fast i figur l a, flytande i figur 1b och
i gasform anges, att det är kaos medan våra mätningar visar
på en orientering enligt figur lc. Där molekylerna i fast form
bildar ett bestämt mönster med hjälp av attraherande krafter.
I vätskan avtar de attraherande krafterna och man får en något
sämre sammanhållning. I gasform så beskriver fysikläroboken
att molekylerna rör sig fritt, medan vi hävdar att de medverkar
i det jordmagnetiska fältets orientering och bildar geometriska
barriärer, enligt figur lc.

Gravitationskraften
Efter att ha studerat hur partiklarna, med hjälp av inneboende
attraherande och repellerande krafter, skapar “spår” i luften
med några cm avstånd runt en bildskärm. Om hur partiklarna
i barriärerna, i Hartmannfälten, skapar attraherande krafter
mellan intilliggande fält och hur aktiva Hartmannfälten blir
vid nymåne respektive fullmåne, då man vet att gravitationen
påverkas. Ja, då ligger en hypotes nära, att gravitationskraften
är koncentrerad till de barriärer, elektromagnetiska system,
som vi funnit i luften. Där gravitationen är barriärernas
attraherande kraft ut mot kosmos.

samband med Bengans fältsystem och det jordmagnetiska
fältet.

4. Magnetismens gåta ett sfäriskt fält
I en specifik variant av ett sfäriskt fält, Bengans fältsystem,
ser vi magnetismens repellerande och attraherande krafter, då
de studeras kring en permanentmagnet och ett litet stycke järn.
Efter långa studier av fälten kring olika material, så framkom
att de separata fälten var sfäriskt formade och visade antingen
attraherande eller repellerande krafter mellan sig.
Ett järnstycke och en magnet, som vid test visade sig ha var
sitt helt olika fält, placerade med 20 cm avstånd (se fotobild
7). Attraherande krafter mellan dessa skapar ett gemensamt
fältsystem med 2 primära och ett sekundärt fält och ytterst ett
resonansskikt, vilket utgör gränsen till det jordmagnetiska
fältet. Mycket förvånande var att fälten bildades så, att
järnstycket blev centrum för det gemensamma fältet, eftersom
man har uppfattningen att magneten är den som styr krafterna.
Det som syns i fotobild 7 är fältens utseende i samma plan
som järnet och magneten befinner sig i. För i den tredje
dimensionen är fältet sfäriskt och innehåller flera komplexa
bindningar mellan olika spolar, barriärer.

Einsteins teori var ju, utan att han lyckades finna lösningen,
att gravitationen, tyngdkraften ej var en kraft mellan två
kroppar, utan en egenskap hos själva rymden, vilket vår
forskning pekar på att det är.

Omskrivning av litteraturen
När fysikerna skriver att molekylerna i fasta ämnen befinner
sig i ett bestämt mönster, i vätskor någorlunda bestämt, men i
gaser rör sig slumpartat. Då visar våra studier (se figur lc) att
man i gaserna (luften) har missat barriärerna, de i nord-syd
orienterade fälten. Men fysikerna ställer sig tveksamma till
detta och även till fälten kring metaller, stenar, vätskor och de
fält vilka vi registrerat i den biologiska världen.
Enligt vår uppfattning är det dock dags att öka forskningsinsatserna och börja se över den litteratur, som har

Fotobild 7: Fältsystemen kring ett järnstycke (centrum på bilden)
och en permanentmagnet (till vänster om järnstycket, halvvägs
till vänstra ytterkanten).
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Med erfarenhet av hur krafterna verkar mellan olika fält, så
uppstod tanken att göra en mätning av fälten vid det avstånd,
då man känner de attraherande krafterna. Så i fotobild 8
redovisas förändringarna av fältsystemet då avståndet ändrats
till 5 mm.

Man riktigt känner naturens inneboende kraft. Så skulle man
vilja definiera dessa fält. Och våra mätningar visar här tydligt,
hur naturen strävar efter ett sfäriskt fält.
Magnetism framträder därför hos oss som en specifik variant
av Bengans fältsystem, med tanke på hur de attraherande
krafterna mellan magneten och järnstycket uppfattas.
Naturen bildar hela tiden sfäriska fält hos varje material som
påverkar magnetiska fält, men då två eller flera material berörs
varierar skillnaden mellan attraherande och repellerande
krafter, samt storleken på dessa krafter.
Så var det med den magnetiska gåtan enligt våra mätresultat.

Fotobild 8: Fältsystemen kring järnstycket och permanentmagneten
(t v med 5mm avstånd, nere t h med 0,5 mm avstånd och uppe t h
järnstycket dikt mot magneten).

Vi ser ett helt annat fältsystem som fortfarande har samma
antal barriärer i det sekundära fältet, men antalet fält i dessa
har minskat fran 12 till 6 och det yttre resonansskiktet har
tunnats ut. Tolkningen av detta är att det sfäriska fältet har
börjat kollapsa.
Nästa steg i fältsystemets kollaps visas i nedre högra hörnet
där avståndet mellan magnet och järnstycke är ca 0,5 mm. Nu
har fältet krymt ytterligare och antalet fält i den sekundära
barriärringen har minskat från 8 till 4 och i den primära ringen
från 12 till 4. Tydligen startar nedbrytningen utifrån den yttre
ringen. I det yttre resonansskiktet har barriärerna helt brutit
samman.
Så lägges magnet och järnstycke intill varandra innebärande
att endast det yttre fältsystemet utan barriärer kan registreras.
De attraherande krafterna är helt dominerande.
Här ser vi att stora vetenskapliga upptäckter väntar, för de
som satsar på ytterligare klarläggande av detta system, ett
klarläggande av atmosfärens reglersystem. En fantastisk
konstruktion en vacker tavla bildad av linjer i harmoni.

Fotobild 9: Sammanställning visande hur 7 mätningar i olika plan
kring en magnet bildar detta tredimensionella fält.
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För att styrka fältens utbredning i tredje dimensionen, har vi skapat några unika mätningar genom att skära i olika plan kring
en magnet. Det blev 8 olika tavlor, där antalet fält och delningar överensstämmer i området närmast magneten. I övre delen
erhålls en högerrotation medan den nedre delen ger vänsterrotation (det skapas virvlar i luften över och under). Dessa mätresultat,
där antalet fält och delningar över-ensstämmer i olika plan, styrker kvaliteten på mätningarna. Fotobild 9 visar en sammanställning
av de 8 tavlorna, där det tredimensionella fältets uppbyggnad tydligt framgår.
Hur krafterna fungerar mellan magneter, där nordpol vänds mot sydpol, respektive då sydpol vänds mot sydpol visas i fotobild
10 respektive fotobild 11.
Det framstår allt tydligare allt eftersom experimenten fortskrider, hur naturen med stor noggrannhet räknar fält och delningar
beroende på material. Intuitionen får oss att ana ett samband mellan dessa fälts uppbygynad och elektronernas organisation
hos atomen. Framtiden får visa om vår förmåga att tolka detta har varit riktig.
Fortsättning följer

SAMERNAS VÄRLDSBILD PÅ ETT TRUMSKINN
ur Forskning och Framsteg 6/94
Nåjden trummade rytmiskt med hammaren På trumskinnet låg en liten
hornbit som flyttade sig av vibrationerna. Då och då tycktes den peka
på någon av bilderna.
Ur Johannes Schefferus Lapponia
Första upplaga 1673

Nåjden, som var samernas religiöse ledare, tolkade hornbitens rörelser och uttalade sedan sina spådomar. De församlade
jojkade medan nåjden trummade. Efter ett tag föll nåjden i
trans, men församlingen fortsatte att sjunga tills han vaknade
upp igen.
Som en världskarta
Bilderna på trumman är ett slags karta där man kan överblicka samernas värld, gudarnas värld och dödsriket. I extasen färdades nåjden mellan dessa världar och blev på så sätt
en länk mellan det levande, de avlidna och gudarna.
Religionen genomsyrade samernas liv. Trummornas bilder är
bland de viktigaste källorna till kunskap om samernas religion före kristendomen men samtidigt den mest svårtolkade.
Samuel Rheen, präst i Kvikkjokk i slutet av 1600-talet, berättar att trumman användes för att ta reda på ”huru på fierran
orter tillståhr”. Han är den förste som själv talade med samerna och skrev ner deras berättelser. Trumman kunde spå om
lycka eller olycka, hälsa eller sjukdom. Med trummans hjälp
sökte man bota sjukdomar och ta reda på vilken gud det var
bäst att offra till.
Försvann med kristendomen
De äldsta nedtecknade uppgifterna om trummorna är från
1100-talet.Men det är först på 1600- och 1700-talet som beskrivningarna blir utförligare.
När kristendomen hade fått fäste i lappmarken på 1700-talet
beslagtogs många trummor av kyrkans män och brändes. En
del samer gömde sina trummor och använde dem sedan i hemlighet in på 1800-talet.
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JORDSTÅLNINGENS HÄLSOPÅVERKAN
Vi talar mycket om att jordstrålningen är farlig för hälsan. Vilka linjer är farligast? Är det så att vissa sjukdomar kopplas
till vissa linjer? För att få svar på den frågan så gjorde jag för några år sedan en genomgång av samtliga böcker, som jag
hade tillgång till. Jag gjorde en sammanfattning av vad respektive författare har angett i sina böcker. Jag ber dig observera
att det inte är en vetenskaplig sammanställning, för vi vet ju inte hur väl underbyggd varje författares påstående är. Vissa
författare har undersökt många tusen sängplatser och andra betydligt färre. I de flesta böcker framgår inte hur många fall
av en sjukdom man hittat just på en viss linjetyp. Ibland kan det finnas risk för att författaren har dragit en för snabb slutsats.
Här följer sammmanställningen:
NEGATIV JORDSTRÅLNING

SYMTOM

CURRY

- CANCER
- KRAMP
- NERVÖSA PROBLEM

BERGSPRICKA

- MUSKELSTELHET PÅ MORGONEN

VATTENÅDER

- SÖMNLÖSHET
- REUMATISM

HARTMANN

- SÖMNPROBLEM

KOMBINATIONER

- MIGRÄN
- APTITLÖSHET
- ILLAMÅENDE
- PSYKFALL
- DEPRESSIONER
- HJÄRTKLAPPNING
- HALSFLUSS

- ASTMA
- PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD
- MARDRÖMMAR
- ALLMÄNT SJUKDOMSTILLSTÅND
- MUSKEL- OCH LEDVÄRK
- SVAGHET
- TRÖTTHET

Det absolut största sambandet man kan finna vid litteraturgenomgången är att cancer är kopplad till jordstrålning, främst
currylinjer. Många författare och andra som jag har hört, menar att currylinjer alltid är inblandande vid cancer. Det är en
vanlig uppfattning att cancersvulsten uppstår på kroppen exakt där, som currykorset är beläget.
Jag tror inte att man behöver få cancer för att man ligger på curry, men det är däremot vanligt att curry är inblandat om man
har cancer. Hur kan det komma sig? Min personliga uppfattning är den att summan av belastningar avgör om man är frisk eller
sjuk.Hur mycket belastar du kroppen? Röker du, dricker du mycket alkohol eller kaffe, motionerar du inte, stressar du, tänker
du många negativa tankar, äter du mycket s k ”skräpmat” eller äter du mycket grönsaker och frukt, har du dåliga relationer,
sover du tillräckligt, ligger du på negativ jordstrålning? Jordstrålningen kan också vara en starkt bidragande orsak p g a av vi
vistas en tredjedel av vårt liv i sängen (8 timmar) och en del jordstrålningslinjer kan vara mycket starka och därmed ge stor och
snabb effekt..Blir summan av de negativa belastningarna för stor, så orkar inte kroppen med längre. Immunförsvaret hittar då
inte alla de felaktiga celler som bildas varje dag, varför en cell kan börja växa okontrollerat och bilda en cancertumör.
Personligen så tror jag alltså inte att jordstrålning skapar cancer, men däremot att den kan bidraga till den överbelastning av
kroppen, som gör att immunförsvaret inte klarar sitt jobb.
Den bästa pensionsförsäkringen (för ett långt liv), som jag kan tänka mig, är därför att minska på summan av alla belastningar.
Jordstrålningen är därvid den bit som egentligen är lättast att ta tag i. Där behövs ju bara en engångskontroll av säng och
sittplats, samt eventuell åtgärd.
Eva Svensson
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LÄSARNAS OBSERVATIONER

Red.:
Här redovisar jag två insändarbrev som ett
svar på vår efterlysning i förra numret
angående ”försvunna Currylinjer” vid
fullmåne.
Fler svar har kommit mig tillhanda, men jag
tror att dessa kan sparas till nästa nummer.
Vad är nu den absoluta sanningen - om det
finns någon sådan??
Vad är din uppfattning?

Försvunna Curry-linjer

av Lars Holmberg

I ”Slagrutan” mars 2003, sid 11 efterlyser redaktionen mer information om s.k. försvunna linjer.
Min uppfattning är att linjerna inte försvinner utan i stället tycks ändra sina frekvenser under en viss tid. De flesta slagruteexperter verkar inte reagera för denna förändring utan observerar linjerna som vanligt. Själv registrerar jag de annorlundafrekvensvärdena dels med pendel med variabel skaftlängd och dels genom avstörning eller aktivering med tongenerator.
Liksom tidigare redovisats av Neumüller (”Slagrutan” april 2001 sid 18 och november 1999 sid 6) bestyrker även mina
undersökningar ett intressant samband mellan ”försvunna linjer” och förmörkelser och månens faser.
Vare sig linjernas ”strömningsriktning” är horisontell eller vertikal omkastas den till motsatt riktning vid början av varje
”frekvensändringsperiod”.
Frekvekvensändringsperiodens längd är för de flesta linjer normalt omkring 7 minuter och samtidig för dessa.
Avvikande är ”Curry”linjer med horisontell NV-SO-strömningsriktning.
Dessa linjer har normalt en period på 24 minuter och berörs inte av 7-minuters perioderna.
24-minutersperioderna berör dock samtidigt alla linjer.
De ”äkta” Currylinjerna (Hippokrates,31 maj 1952) ändrar dessutom frekvens utan att ”forsvinna” enligt ett snabbare schema.
Tabell över frekvensändringsperiodernas längd:
Äkta Currylinjer
Normaltid 5-7 minuter
Hartmann
58 minuter
Leyline
-”Övriga”Curry”linjer SV-NO
-”Övriga ”Curry”linjer NV-SO
8 timmar

Variation l/2-20 minuter
10-90 minuter
-”-”1-24 timmar

Då vi saknar automatiska instrument för att registrera ”stopptider” har jag valt att i görligaste mån fastställa intervallen
mellan ”24 minutersstoppen” under en 6-månadersperiod.
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Studien visar att ”stoppen” inträffar minst dubbelt så ofta vid nymåne och fullmåne men likaså vid halvmåne än vid övriga
tidpunkter.
Antal observerade intervall-längder mellan frekvensändringsperioderna.
<2 tim
3-6 tim
7-12 tim
>12 tim
42st
108st
128st
58st
Antal observerade stopp längre än 24 minuter
Fullmåne och Nymåne
8 st
Nära Fullmåne och Nymåne (+ 1 dag)
9 st
Halvmåne
6 st
Nära Halvmåne (+I/2 dag)
13 st
Vid förmörkelser har jag registrerat stor överensstämmelse mellan almanackans tider och frekvensändringsperiodens längd.
Vid ”stoppen” har alltid frekvensändringar från Currylinjernas normala 400Hz registrerats. Ändringarna har hela tiden följt
samma mönster, baserat på månens faser:
Halvmåne i nedan i
+/- 4 dagar
Frekvens 200 och 800 Hz
Nymåne
+/- 4 dagar
Frekvens 800 Hz
Halvmåne kommande +/- 4 dagar *)
Frekvens 35 Hz
Fullmåne
+/- 4 dagar
Frekvens 200 Hz
*) I ett fall
- 5 dagar
De frekvenser, som anges, är inställningen på tongeneratorn, varför inverkan av
övertoner eller elektromagnetiska effekter ej kan bedömas.
Uppsala Maj 2003
Lars Holmberg

DIAGRAM ÖVER CURRYNÄTET
Svarta linjer = ”äkta Curry”
vertikal strömningsriktning
Övriga linjer
Horisontell strömningsriktning
Linjer av samma färg har samma riktning.
Pilarna visar på riktningsändringen vid
”gränslinjen”
Samma färgprinciper
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I vår tidning försöker vi att ge svar på många av dina frågor,
varför det kan vara bra att titta efter på vår hemsida
http//www.slagruta.org
där
vi
har
lagt
ut
våra något äldre exemplar - just för dig
Oj oj det var verkligen ett trevligt brev vi fick som samtidigt
som
vill
ha
mer
information.
visar att vi som Slagruteförbund har mycket att göra när det
gäller att besvara alla frågor som vi ställs inför.
Information om fornminnen finns i första hand på
Naturligtvis hälsar vi dig hjärtligt välkommen i vår förenRiksantikvarieämbetet http//www.rra.se/
ing, där du har möjlighet att träffa likasinnade och där du
men som första läsning kan vi rekommendera följande bok:
kan jämföra dina med andras erfarenheter.
Med arkeologen Sverige runt
Som medlem erhåller du automatskt vår tidning som utkomForum ISBN 91-37-09153-0
mer 4 gånger per år.
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ANNONSER
Den officiella medlemsförteckningen för år 2003
är nu klar. Sätt in 30:- på
Slagruteförbundets postgirokonto 472895-2
och skriv Namn, Adress och ”Medlemsförteckning” på inbetalningskortet. Står du inte med i förteckningen har du
inte meddelat Anita Elmerfeldt att du tillåter att ditt namn
tas med i den offentliga listan.

HÄR SKULLE DIN ANNONS HA FUNNITS
kurser
böcker
slagrutor
resor osv.
eller annat du vill att alla skall känna till
Kostnaden:
1/2 sida 700:1/4 sida 350:1/8 sida 200:-

Att inse att man är okunnig
är ett steg mot kunskap.

Skicka ditt förslag till redaktören (se sidan 1)
så får du hjälp med utformningen

Har du inte SSFs nya snygga
tröja än ??
Det är väldigt lätt att beställa den hos
Rolf Kjellström - hans adress
hittar du på sidan 2
Priset är 90:- Kr per styck
( frakt tillkommer ).
Följande Färger kan du välja:
mörkblå
grå
vit
Storlekar: alla vanliga
Obs! Färgerna blir inte bra i tidningens
tryck !
SSFs LOGO en snygg bildekal i blå färg
Diameter
30 mm
Pris: 5:- Kr
Diameter
58 mm
Pris: 10:- Kr
Diameter
80 mm
Pris: 15:- Kr

Beställning gör du hos:
Rolf Kjellström
hans adress hittar du på sidan 2

SSFs LOGO som textilmärke i blå färg
Diameter
80 mm
Pris: 25:- Kr
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TIDNINGSKLIPP
Kanske händer det äntligen någonting

Nerikes Allehanda 20030604

Ny Teknik 2003 04 09

Vad är ”lågfrekvent buller” som stör oss människor?
Borde vi inte även titta på vad vi kallar för
frekvenskänslighet?

Hemmets Veckotidning
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