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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Under hösten har slagrutemöten hållits i Stockholm, Dalsland och Dalarna. Mötena har varit välbesökta och lyckade,
enligt de rapporter vi fått. Innehållet har som vanligt varierat, och det är ju det som är så roligt, att få vara med
om lite av varje på de olika mötena. För första gången,
som jag känner till, så genomfördes också ett höstmöte
som en kurs. Ämnet var den här gången frekvensmätning.
Det planeras flera likartade kurser framöver, som sedan
skall kunna byggas på med andra kurser. Det är också tänkt
att sprida möten och kurser lite mer över året, så att inte
allt sker på en gång. Det blir då lättare för de som vill vara
med vid flera tillfällen.
Att planera och genomföra ett möte innebär en massa arbete för arrangören. Därför vill vi uppmärksamma alla de
som lagt ner så mycket tid och energi på att arrangera årsoch höstmöten till glädje för alla deltagare. Tack för er
insats!
Så har ännu ett år nästan nått sitt slut. Slagruteaktiviteter
utomhus avtar för de flesta under de kalla vintermånaderna,
men det finns ju så mycket att göra inomhus. Från att, som
Ulla och John Hamilton gjorde, baxa in stora stenar i matsalen och mäta på hur deras placering förändrar jordstrålningen, till att mäta ut vilka vitaminer/mineraler en
person behöver, genom att testa på chakrakorspunkter en-

ligt Arne Groths metod, eller varför inte öva upp säkerheten i att pendla över vintern. Öva på lek en liten stund varje
dag, slappna av rejält, och ställ massor av frågor. Testa
varje gång att du är i form att pendla genom att fråga: Får
jag pendla, kan jag pendla, kan jag börja nu. Testa hur
pendeln rör sig över mängder av föremål. Det kan ta några
månader, men till våren har du nog blivit god vän med din
pendel och uppnått en bra säkerhet i ditt pendlande. Pendeln kan sen vara till god hjälp i resten av ditt liv. Det är
alltid skönt att få veta vad det undermedvetna/högre jaget
tycker, eftersom den delen tycks vara mycket klokare och
ha mer kunskap om vad som är bra för oss än vårt vanliga
vardagsjag.
Passa på och gå in på vår hemsida slagruta.org och se på
den nya layouten, som Mattias Nyrell lagt upp. Bl a har
diskussionsforumet blivit mer lättöverskådligt. Här kan du
ställa frågor och även svara på andras frågor. Det kan därför bli intressanta diskussioner, som kan förmedla mycket
kunskap. Där finns också ett antal intressanta artiklar av
olika författare. Gamla nummer av tidningen Slagrutan är
på väg att läggas in. Hör av dig om du kan avstå lite tid
och hjälpa till.
Ha det så bra!

Eva Svensson

AURAN
Runtom människor och allting annat finns ett energifält, som
kallas auran. Den är inte synlig med blotta ögat, men man
kan ändå öva sig på att se den med det s k auraseendet, vilket är en speciell teknik att se med. Det går idag att registrera auran med mätinstrument. Vi kan också mäta den med
slagruta eller känna den med händerna.
Gamla österländska läror har länge varit medvetna om auran
och dess betydelse för människorna. Vi har genom dem fått
kunskap om aurans utseende och funktion.
Det finns aura runt allting, men det är bara ett fåtal vi brukar
mäta. Vanligen talar man om chakra-aurorna, som består av
flera skikt, ett för varje chakra. De sträcker sig olika långt ut
från kroppen. De olika aurorna är inte som lökskal, som ligger utanför varandra i olika skikt, utan de existerar alla samtidigt i varandra, men det är skillnad på hur långt ut från
kroppen de olika lagren når.

Chakra-auran brukar ofta, inifrån och ut, delas in i dessa
fält. Namnen kan skilja sig mellan olika författare:
• Den ETERISKA auran slutar bara några centimeter utanför kroppen. Färg: ljusblå - grå. Den innersta auran är
en slags mall för kroppen, dvs den fysiska kroppen formas efter och växer in i den eteriska mallen. Är mallen
sönder av någon anledning, så blir det ett fysiskt fel på
kroppen och det kan göra ont där.
• Den EMOTIONELLA auran slutar ytterligare en eller
ett par decimeter ut. Den har ett flertal ljusa pastellfärger,
om man är väl balanserad känslomässigt. Mår man psykiskt dåligt kan den vara mörk och murrig i färgen. Färgen kan variera snabbt och förändras omedelbart när känslorna ändras, dvs utseendemässigt ändras denna aura hela
tiden. Aurafotografier brukar visa den här auran om man
inte är neutral vid fotograferandet.
• Den MENTALA auran sträcker sig upp till en halv meter utanför den fysiska kroppen. Den är gul till färgen. En
person som tänker mycket får en stark mental aura.
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• Den ANDLIGA auran kan egentligen delas upp i ett flertal andra auror med diverse olika färger och funktioner.
Det skiljer sig från olika författare och läror hur de uppfattar dem. Där finns våra s.k. övernaturliga förmågor.
De är naturligtvis inte övernaturliga eftersom alla har dem.
Många har däremot inte övat upp förmågorna och utvecklat dem, utan de ligger kvar dolda och outnyttjade. Tänk
om vi lärde våra barn att arbeta med dem. Vilka förmågor
de då skulle ha!
Det är lättast att se de första aurorna.
I princip kan man säga att man mår bra när auran är stor, och
sämre när den är liten. Auran bör vara jämn i kanterna och
välfylld. Vid sjukdom minskar auran i
storlek, ofta någon/några dagar innan
symtomen visar sig. Det kan förekomma
in- och utbuktningar och även hål
”energiläckor” i auran. Där finns lokala
problem i form av t ex blockeringar. Det
är roligt att arbeta med auran, för det går
snabbt att rätta till problem där genom
olika slags energibalanseringar t ex
healing.

Aurorna kan också reagera så att förutom att gränserna ändras, så förändras också innehållet till att bli grumligt, orent,
oklart och med svaga, stickiga kanter. Med slagruta känner
man då att kanten är suddig, dvs det är svårt att mäta den
exakta gränsen.
Auran reagerar också på en bra eller dålig plats. På stark
negativ jordstrålning, t ex ett starkt currykors, kan auran
i stort sett försvinna och samtidigt blir man muskelsvag.
Efter en stund försöker kroppen kompensera den negativa inverkan med bl a muskelsvaghet genom att dra fram
nya energier, så att man blir stark igen och auran åker ut.
Det innebär dock att energier hela tiden tas från andra
delar av kroppen där den skulle behövts, t ex matsmältning. Detta skapar därför obalanser i
kroppen. På s.k. healingplatser kan
auran åka ut många meter. Samtidigt
infinner sig ett välmående.
En elöverkänslig person har alltid fel
på någon, ibland några, av chakraaurorna, som blivit för stora, så den/
de har åkt utanför en eller flera av de
andra aurorna, som normalt ska ligga
utanför dem. Ju mer elöverkänslig personen är, desto längre åker den ut.
Auran blir samtidigt tunnare och försvagad. Det förklarar varför starkt
elöverkänsliga kan känna en strålningskälla på 100-tals meters avstånd och
också reagera på den.

Vi har känsel i auran. Hur många har inte
vänt sig om för att se bakom sig och då
sett att någon står och tittar på en? Man
kan på några minuter lära sig känna när
någon tar på ens aura medvetet, speciellt
i aurornas ytterkanter.
Med slagruta tar man normalt inte en
chakra-aura, utan mäter oftast en annan
aura, av många kallad ”hälsoauran”.
Den brukar storleksmässigt ligga mellan 3:e och 4:e chakra-auran.
Normalt slutar den ungefär vid personens handled om han sträcker armen rakt ut. Aurorna varierar snabbt (på 3-4 sekunder) i storlek. Den blir mindre vid
negativ påverkan och större vid positiv påverkan. En negativ tanke eller t ex en mobiltelefon, en lögn eller stress
minskar omgående aurans storlek. Samtidigt blir musklerna i hela kroppen försvagade. Det kan direkt kännas vid
muskeltest. Hur mycket man reagerar mäts lämpligen med
slagruta/pekare. Ju starkare negativ reaktion, desto mer
går auran in. Tänker man positivt en stund så går auran ut
istället, vilket medför att musklerna blir starkare än normalt.

Eftersom de 7 olika chakra-aurorna har
olika frekvenser så kan man lära sig
att mäta dem och känna igen dem med
slagruta/pekare. Använder man slagruta så är det lätt att mäta auragränserna exakt. Använder man pekare
så är det bra att bara ha en pekare och
sakta föra den andra handen inifrån kroppen och utåt
medan man låter pekaren markera auragränserna allteftersom man letar efter de olika lagren. Man lär sig då att
så småningom känna igen varje auras frekvens, vilket är
bra om man vill veta om auran är i bra skick. Aurorna ska
ju ligga i tur och ordning inifrån och ut och vara jämnt
fördelade, dvs avståndet mellan aurorna ska sakta bli
större och större när man mäter utåt.
Eva Svensson
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Jordstrålning och kyrkor
En studie av naturliga energier och religion.
Av Bo Israelsson

I

vårt land har vi varit vana vid att det som lärs ut i skola
och predikas i kyrka är sanning. Var en fråga inte vetenskapligt belagd skulle man inte behandla den, möjligtvis
kunde frågan hänskjutas till religionen och då fick biskopar
och präster behandla frågan och ta ställning till om den var
rimlig att ha med i den religiösa verksamheten.
Under senare delen av 1900-talet sker det en markant förändring i synsättet på sådana frågor. Det var inte längre tabu att
behandla oförklarliga etiska frågor. Problemet blev i stället,
att forskningen tog avstånd från alla tankegångar som inte
kunde härledas och drivas i bevis. Jordstrålningen är ett sådant område. Ändå fanns det en praktisk utövning av ämnet,
t.ex. i samband med slagruta och vattenletning eller när man
skulle bestämma sig för var man skulle placera ett hus och
vilka mått detta skulle ha.
Det visar sig att byggmästarna, ända fram till 1930-talet, använde sig av jordstrålning för att bestämma riktning och utbredning av ett hus. Det som gjorde att vi ”glömde” kunskapen var att vi införde stadsplaner som krävde maximalt utnyttjande av markytan. Det blev inte längre plats till att ta
hänsyn till Curryenergin och Hartmannenergin
och dessas något oregelbundna utsträckning. I
stället skulle man ha raka gator och jämna, helst
rektangulära, kvarter. Vi förlorade det som vi i
dag tycker är fint och mysigt, de slingrande
gatorna och oförklarliga indragningar och
utskjutningar i väggfasaderna.
Man kan undra varför utvecklingen tog den
vändningen som den gjorde. Men låt oss titta
på en typ av byggnation som kan ge svaret på
vår fråga, den kristna kyrkan. I norden har det
byggts kyrkor allt sedan 900-talet och från 1060
har vi kvar exemplar av stenkyrkor, t.ex. Dalby kyrka. Vi kan
följa de nordiska kyrkornas utveckling från romansk tid till
gotisk byggnadskonst för att se hur byggnadsstilarna
mångfaldigades i slutet av 1800-talet och slutligen blev
arkitektritade skapelser där hänsyn till jordstrålning och religiös riktning helt glömdes bort.
Under 1900-talets första hälft hette det, att en kyrka skulle
byggas med altaret i öster och kyrkporten åt väster. Riktningen
på långhuset norra och södra väggar blev alltså 90 grader.
Kyrkor som är byggda senare än 1870, och inte ligger på äldre
kyrkoplats, har denna inriktning. Men äldre kyrkor, allt från
1060 och framåt ligger inte i 90 graders riktning, utan efter
Hartmannenergiernas riktning och så att man får ett Currykors vid Altarplatsen. Ingången till kyrkan var aldrig på den
västra väggen, eftersom det onda befann sig åt väster, medan
det goda, Edens lustgård, befann sig åt öster. I stället var ingångarna placerade på södra och norra sidan av kyrkan. Den
södra sidan symboliserade den förkristna tiden, allt från det

israeliska uttåget ur Egypten till förebådaren av Kristus, Johannes döparen. Den norra sidan av långhuset symboliserar
kyrkans evangeliska del som börjar med Jesu Moder, Jungfru
Maria. Så följer evangelierna med Jesu liv och verk samt berättelserna om kristendomens utveckling.
För att människorna skulle kunna uppfatta budskapet i skrifterna var det nödvändigt att bygga kyrkan med en positiv miljö
för människan samt att bereda henne en möjlighet att nå Gud.
Att skapa en god miljö gjordes genom att se till att det bildades ett svagt positivt energifält i kyrkorummet, där människorna befann sig. Detta uppnåddes genom att lägga kyrkans
ytterväggar i Hartmannlinjerna. Då separeras de för människorna negativa energierna till väggfundamentet och de positiva energierna till golvytan. Det betyder i praktiken att kyrkan fick samma riktning som Hartmannenergin, vilken kan
variera kraftigt från 63 grader i Östra Vemmerlövs fs till 118
grader i Gårdstånga fs, båda i Skåne.
Bägge kyrkorna är romanska till sitt ursprung och är helt rätt
byggda efter de normer som då gällde.
En annan viktig punkt i kyrkan var altarplatsen, symbolen för
Kristi grav. Här skulle finnas en möjlighet att
nå Gud, alltså Guds förbindelse till Kristus som
förmedlade kontakten till människan genom den
Helige Ande. Detta skedde genom att man hade
en vertikal kommunikation med hjälp av den
Currypelare som altaret var placerat på.
Detta var ingen ny kristen tankegång att människorna kunde nå gudomen med hjälp av
Curryenergin. Samma slag av religiös konstruktion fanns långt tidigare. Man kan finna mycket
tidiga anläggningar, redan från sen stenålder,
som är placerade på exakt samma sätt. Currykrysset har under mycket lång tid uppfattats som människans
kontakt med gudomen. Under bronsålderstiden ansåg man att
den döde hövdingen skulle ha Gudskontakt genom att hans
gravhög blev lagd på ett Currykryss. Graven skulle ha en sådan höjd att man kunde förstärka energin genom att placera
en sten i ett Currykryss strax ovanför kullen. Stenen brukade
vara av en storlek på 500 – 1500 kg och placerades på en träställning ca 1,5 m ovanför högens topp.
Curryenergin har den egenheten, att den rör sig från jordytan
och vertikalt uppåt till den höjden där jordmagnetismen tar
slut. Här vänder energin, vrider sig 90 grader och går tillbaka
till jorden. En annan egenhet är, att var 64: e våg i Curryenergin utbreder sig betydligt mer än de övriga vågorna, från
15 cm till ca 850 cm våghöjd. Intensiteten ökar alltså momentant. Eftersom energin är vertikal blir dessa utskotten horisontella och vi upplever dem som ett rutnätsystem och avståndet blir 17,536 m mellan de utskjutande vågornas noder.
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På detta sätt fick man största möjliga effektförhöjning av energin, samtidigt som man undvek oönskade störningar från andra
energityper. Detta förklarar varför bronsåldershögarna är olika
stora och ibland har egendomlig placering. Principen att lägga
högen mitt på Curryvertikalen med ett Currykors strax ovanför
toppen var det väsentliga.
Före bronsålderstiden hade man använt sig av samma principer, men med enklare metoder. I stället för att bygga en hög
sökte man upp en höjd, letade upp ett Currykors som låg nära
höjdens kant och placerade en sten där. Det lättaste sättet var
att leta upp ett Currykors som befann sig i höjd med markytan
eller någon meter däröver. Ytterliggare ett sätt var att leta upp
en curryvertikal och generera
energi till stenen som placerats
i denna. På så sätt fick man
också energi till den förmodade
Guddomen i himmelen. Vid sådan konstruktion ser man ofta
huvudstenen tillsammans med
en eller några stycken andra stenar som genererar energi in i
denna. Ofta har vi trott att detta
varit demolerade skeppsättningar, men ofta visar det sig
att anläggningen aldrig varit
större än den är nu.
När det gäller skeppssättnin-gar
kan man ofta konstatera att anläggningen inte är byggd på en gång, utan har en lång tillväxthistoria. Stävstenarna är i regel de stenar som placerades först.
De sattes i ett Currykors. Sedan förstärktes energin genom att
man placerade stenblock i närheten, ofta bara några meter från
stävstenen, som genererade energi in i stävstenen. Då kan man
ha ca 5 till 15 stenar i varje grupp. Under vikingatiden blev det
intressant att sammankoppla två sådana stengrupper till en enhet, vilket fick formen av en skeppssättning. Då kunde vi få
mindre enheter som var 17 m långa, men även större, som Ale
stenar i Kåseberga som är 68 m lång.
Precis som utvecklingen av stensättningarna så utvecklades
våra kyrkor. De äldsta kyrkorna var ofta mycket små. De behövde inte vara så stora, eftersom endast en döpt person hade
tillträde till densamma. I regel var det bara byhövdingen och
hans familj som kristnades, det övriga folket var livegna eller
ofta nomadiserande. Kyrkan behövde inte var så stor, kor och
absid var tillräckligt. Men vid 1100-talets början sker en markant förändring.
Vid denna tid blir det en evangelisering av stora mått i Norden. Nu skall inte bara byhövdingen utan också alla personer
i bygemenskapen kristnas. Aldrig har så många kyrkor byggts
under så kort tid som på 1100-talet, i hela Norden. Ofta byggde
man till absiden med ett långhus, så stort att en man och en

kvinna från varje familj, fria som livegna, skulle kunna besöka
mässan.
Denna utbyggnad skapade ibland problem. Ofta hade kyrkans
absid byggts öster om den ursprungliga horgen, vikingatidens
och tidigare kulturers heliga plats. Gemensamt var, att bägge
typerna av religion ville ha en curryvertikal som förbindelselänk till gudsbegreppet som ansågs befinna sig i skyn. Inom
Norden var begreppet Gud såsom ett himmelsväsen känt sedan
långt före bronsålderstiden. Horgen var alltså byggd med samma
tanke som grund som kyrkan. För att nå det heliga måste det
finnas en Curryenergi som förbindelselänk. Horgens energier
kände man till, där hade man ofta förstärkt curryenergin med
genererade energier och kraftiga stenar. Men man ville inte
blanda dessa energier med
de kristnas sätt att hantera
kraften. Men man ville inte
heller komma för långt bort
från den ”heliga” platsen.
Alltså sökte man upp en
curryvertikal som låg ca 30
m bort från horgen, tillräckligt nära för att inte bryta
traditionen om en helig
plats, men tillräckligt långt
bort från horgen, så att man
inte ”besmittades” av den.
Så kunde alltså både hedningar och kristna gå till
samma heliga plats, men
välja var sin heliga byggnad.
Kristendomens stora problem kom på 1400-talet, då den gamla
religionen betraktades som avgudadyrkan. Men man var ändå
rädd för vad de ”onda” makterna skulle göra om man rev ner de
gamla horgarna. Kyrkans långhus täckte nu utrymmet mellan
koret och den gamla horgen. Lösningen blev ett nytt heligt rum,
tornrummet. Man rev de gamla stenarna i horgen, ofta ligger de
som grundstenar till tornet, byggde tornet och avstörde platsen
med stora stenpilastrar. Dessa pilastrar, som fortfarande finns
vid kyrktornen, innehåller stora mängder gråsten, ibland 50 –
70 kubikmeter. I modern tid har vi betraktat dessa pilastrar som
stödmurar till tornen, men oftast är tornmurarna tillräckligt
tjocka för att bära sig själva. Men kontrollmätningar har visat,
att finns det en pilaster finns det också en horisontell jordstrålningsenergi som går in i pilastern, får en ny vertikal riktning och avleds från kyrkan. Så blev tornrummet en helig plats
i kyrkan, med en neutral curryenergi och här fick vi ett nytt
heligt rum, doprummet. I dag är det inte många kyrkor som har
kvar detta heliga rum, det har i stället förvandlats till
kyrkoingång. Dopfunten har i stället placerats i kyrkans kor.
I dag bygger vi inte kyrkor efter de gamla principerna. Vi får
inte heller de rofyllda kyrkorum som våra förfäder lyckades
skapa. Man tog tillvara de energier som människan behövde
för att stärka sin själ.
Bo Israelsson
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PENDELSPRÖT
UTSEENDE
Grunden är en lagom lättböjlig stång i plast eller ståltråd.
I ena änden kan man ha ett handtag, bra speciellt om det är
tunt material i tråden, för att få den greppvänlig. I andra
änden har man en lagom tyngd, som är anpassad till stångens böjlighet. Målet är att få en personlig och lagom svikt
i sitt instrument. Svikten kan man också justera beroende
på var på skaftet man håller eller genom att justera tyngdens vikt. För att du inte ska göra mitt misstag, så gäller
viktökningen inte den som håller i pendelsprötet.
Hur mycket och vad man känner och får ut med olika instrument verkar mest ha att göra med vår personliga vana
och erfarenhet och om man fått lära sig rätt hanteringsoch frågeteknik.

HISTORIA
Vissa gamla vattensökande slagrutemän har använt sig av
och en del använder fortfarande en s.k. slagkäpp, vilken
de flesta verkar ha använt som ett komplement till slagrutan när de funnit en vattenåder och ska ta fram djupet.
En del låter slagkäppen slå lika många gånger som det är
t ex aln eller meter ner till vattenådern. Hade farfar lärt
sig att mäta aln så var det samma mått som gick i arv.
Slagkäppen görs av en smal, ca meterlång, spänstig pinne
av t ex sly eller asp. En tumstock duger. Man håller längst
ute i den smalaste ändan och låter den tyngre ändan gunga
upp och ned. Delvis är nog den personliga rutinen med
slagkäppen ett sätt att (troligtvis mest omedvetet men ändå
ett bra sätt) programmera om sig till att söka djup istället
för att söka vattenåder. När man skulle lära sig detta hantverk fanns förr inget slagruteförbund, inga kurser. Man
fick lära sig av någon, som kunde hantverket mer eller
mindre bra och man tog över bra och dåliga metoder. De
flesta hade ingen frågeteknik eller inget bra sätt att skilja
på olika sorters strålning. Jag har själv sett brunnar framtagna av gubbar, som kunde gå med slagruta, brunnar som
ligger på starka currykors. Dessa gubbar ska ej förväxlas
med de slagrutemän som nästan alltid kunde hitta brunnsplats med dricksvatten av rätt kvalitet och mängd på rätt
djup etc. De okänsliga träslagrutorna gav utslag för de
starkaste energierna, vilket även kunde vara starka currykors. Jag har även varit utomlands och sett gamla ”slagrutegubbar” som bästa brunnsplats plocka currykors eller
kors av stark curry och vattenåder. På min fråga om man
kunde hitta annat än vatten med slagrutan, blev svaret nej.
En modern variant är den bobber, som moderna oljeletare
i USA använder sig av. De måste ju ha ett instrument, som
tillåter dem att gå länge och snabbt i oländig terräng och

då måste man kunna se var man sätter fötterna hela tiden.
Då vet de flesta som provat att våra vanliga instrument
slagruta, pekare och pendel inte duger. Så fort man börjar
kliva lite snabbt på ojämn mark har man svårt att hålla
slagrutans rätta spänning, svårt att hålla pekare i rätt vinkel och en pendel viftar ju åt alla håll. Oljeletarens krav
blev alltså att man måste kunna känna utslaget fast man
har blicken där man ska sätta ner sin fot nästa steg. För att
möjliggöra detta lär man sig sätta sitt pendelspröt i s.k.
”aktiv pendling”, d.v.s. man rör det medvetet fram-ochtillbaks i en och samma riktning. När sedan instrumentet
ger utslag för den fråga man har inom sig, så känner man
av JA-svaret i handen eftersom rörelsen går över till ett
annat mönster, t ex en ring.
Som terapeut kan man pendla obalanser på sin patient.
Håller man sitt pendelspröt i högerhanden kan vänster pekfinger visa t ex var på kroppen eller ute i aurorna, som den
sökta obalansen finns. Detta klarar pendelsprötet, och det
är så snabbt att jag kan sitta i en bil och i vanlig landsvägsfart få svar på när jag passerar en stark vattenåder.
I Sverige har vi mest sett tre varianter:
Bertil Nygårds testfjäder i metall med en metallfjäder som
stång, som ju var banbrytande när den kom. Tog man bort
handtaget fick man plats med den i fickan. Tillverkas ej
längre.
Pendelspröt i plast eller metall. Plastvarianten upplever
många som den känsligaste om man t ex ska analysera
våra olika chakror och auror. Det är lättare att med den
känna in och överföra nyanser, lite och mycket, svag och
stark energi. Tyvärr är de känsliga plastmodellerna även
ömtåligare för kyla och värme och materialet ”tröttnar”
snabbt vid flitig användning, dvs. bryter av.
Enhandsrutan är gjord av en smal sviktande böjlig ståltråd med ett handtag. Förutseende nog säljs den i ett
hårdplastfodral (som gör att man inte som en viss person
stoppar den i bakfickan och sitter sönder den.)

SVAREN
En slagruta ger oftast ett svar, d.v.s. JA på den fråga man
ställt. Jag vet att vissa känsliga kan hålla slagrutan i sådant jämviktsläge att de kan få ja åt ett håll och nej åt ett
andra hållet, men att göra det längre tid är svårt om man
rör sig, den minsta ändring av spänningen minskar jämvikten.
Pekaren kan likt pendeln ge ja- och nej-svar genom att
den pekar/snurrar åt samma håll, som man har programmerat sin pendel att ge ja- resp. nej-svar, om dessa svar är
runda mönster. Pekaren kan även ge dig riktning, bredd
mm beroende på din frågeteknik.

SLAGRUTAN

ÅRG. 22 NR. 32

Sid 9

Pendelsprötet har alla dessa instruments svarsalternativ
inbyggda, förutsatt att du programmerat in och lärt dig
använda den. För att få bättre kvalitet på sina svar är det
naturligtvis fördel om jag av någon erfaren slagruteperson
lärt mig gå med facit och använda en riktig frågeteknik.

3G-strålning orsakar huvudvärk och illamående
Signaler från 3G-basstationer kan ge upphov till
illamående och huvudvärk, konstateras det i en
undersökning som gjorts på uppdrag av tre holländska departement i syfte att studera vilken
påverkan morgondagens datanätverk har på
människors hälsa.
I undersökningen som är den första i sitt slag,
undersöktes effekterna av strålning från både
basstationer för befintlig mobiltelefoni och från
3G-basstationer.
Om försökspersonerna utsattes för strålning från
3G-basstationer var påverkan påtaglig, säger
en representant från finansdepartementet och
tillägger att försökspersonerna upplevde sveda,
fick huvudvärk och kände sig yra och illamående.

Diverse pendeltecken

Man bör blindtesta fram sina förmågor, så man vet vad
man kan och inte. Jag hade själv en ganska lång
inkörsperiod innan testfjädern, som Bertil Nygård lånade
ut, ville svara mig men en del, speciellt pendelvana lär sig
snabbt. Men en vacker dag svarade den och jag köpte två
av honom, en med och en utan bios-brickans hemliga
”blandning” i spetsen. Med bios-spetsen var det lätt att
avgöra riktning på vattenåder etc. Men för avstörning fungerar det bra även med en lös bios-bricka eller med rätt
Arne Groth-spiral för vattenåder eller currylinje osv.
Som grädde på moset tycker jag mig ha märkt att flitig
användning av alla instrumenten ovan och speciellt med
pendelsprötsvarianterna har varit den skola, som lärt mig
att ”pendla direkt i huvudet” utan att behöva använda instrument. Jag har blivit så van att pendla så att jag helt
enkelt ser/känner inom mig, hur ett pendelspröt skulle ha
reagerat om jag använt det. Och har man gjort detta tillräckligt länge så ”vet” man, men det är en annan historia,
som visar att vi har utvecklingsmöjligheter. ”Test i huvudet” kan vara bra ibland, t ex i affär, om man glömt sitt
instrument eller som terapeut ska testa vad som är fel utan
att du behöver visa att du pendlar, vilket kanske inte alla
”köper”. Lycka till själv i din personliga utveckling, som
slagruteman/kvinna. Kom ihåg att det är du själv som sätter begränsningarna. Det är lättare om du går med facit
och använder rätt frågeteknik.

Någon negativ påverkan av strålning
från den äldre typen
av basstationer
kunde inte registreras.
En annan effekt
som strålningen
från både 3G- och
traditionella basstationer hade på
försökspersonerna, var att de blev mer alerta
och att kognitiva funktioner som minne och
reaktions-förmåga förbättrades.
De holländska ministrarna menar att ytterligare
undersökningar krävs för att undersökningsresultaten ska kunna konfirmeras. Dessutom har
man för avsikt att diskutera resultaten med EUkommissionen.
Undersökningen genomfördes på ett sådant sätt
att försökspersonerna inte kunde veta om de
var utsatta för strålning eller vilken typ av strålning de utsattes för.
Uppgifterna är hämtade från
www.uppsnappat.se

Per-Uno Fransson
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Intervju med Arne Groth
av Eva Svensson
Arne Groth är en av Sveriges främsta slagrutemän. Han
har snart studerat slagrutefenomenet i 30 år. Arne har
genom åren med stor kreativitet, kunskap och entusiasm
med intensiv forskning gjort många stora upptäckter inom
området. Stora delar av detta är inte dokumenterat.
Många har bett Arne att skriva ner sina upptäckter och
erfarenheter. För att sprida en del av kunskapen har Eva
Svensson besökt, intervjuat och filmat Arne en hel dag i
augusti 2003 för att dokumentera en del av Arnes kunskaper.
Hela intervjun kommer att publiceras i SLAGRUTAN.
Här följer första delen.

SEXKANTFÖNSTER
Eva: Du har ju berättat och demonstrerat en
hel del om sexkantfönster. Hur fick du reda
på det här?

Arne: I början på 90-talet ringde Dick Sjöberg till mig
från det ställe han då hade ute på Lidingö. Dick berättade
att det skulle komma en ung ryss till honom, tillsammans
med en i Sverige boende ryska, som skulle tjänstgöra som
tolk. Den här unge ryssen hade som hobby att fotvandra
borta i Sibirien, på gränsen mellan dåvarande Sovjetunionen och Kina, ett område som kan vara farligt p.g.a. rövare, men där bodde även en del underliga munkar. I dessa
trakter kände den unga ryssen en del bildningar som han
beskrev som stora böjliga kristaller och det har sedan blivit döpt till sexkantfönster. Basen på sexkantfönstren ser i
genomskärning ut så, som en kristall som sitter fast i
backen. Ryssens uppfattning var att de här kristallerna reste
sig upp mot skyn, kanske en mil upp och svajande en aning.
Storleken kunde variera men var ofta med 5-6 meters kant.
Storleken kunde nog variera mer men det gick vi inte in på
så mycket. Ryssen kände med sina händer efter att det fanns
en sådan på Dicks tomt och jag plockade fram min slagruta för att själv lära mig hur de kändes och sedan dess
har jag själv kunnat hitta dem med min slagruta om jag
har lust.
Den unga ryssen hade sett en hel del av sådant vi skulle
kalla för UFO´n där borta i Sibirien. Han kände till att
man fick en del olika psykiska egenskaper, t. ex. att bli
”synsk för UFO” beroende på hur man gick in i
sexkantfönstret. Då kom vi in på att det finns smala dörrar. Arne visar skrattande med händerna på ett par tre
decimeters avstånd…. Så alltför kraftiga personer kunde
väl inte komma in i sexkantfönstren. Det kunde vara 9
stycken ingångar i ett fönster och en utgång. Men ingång-

arna är inte samtidigt utgångar, så när man vill hitta ut, så
får man gå ett varv med slagrutan och känna var utgången
finns någonstans.
Eva: Jag har hört att det skulle finnas fler
ingångar, upp till 64?

Arne: Ja, då kommer vi in på ett annat område och till
dem som har möjlighet att klättra upp efter sidorna på de
här kristallformationerna. I markplanet finns det alltså 9
ingångar, men det finns ytterligare fönster högre upp längs
sidorna, åtkomliga endast för dem som kunde gå ur kroppen och passera in. Men de sibiriska munkarna, som kände
till sexkantfönstren, varnade för detta för man kunde
komma till en ingång och hade man väl kommit in där kom
man inte mera ut.
Vid ett slagrutemöte på Värmlandsnäset tog jag mest på
lek ut ett sexkantfönster och en del deltagare höll sedan på
halva natten och undersökte fönstret och upptäckte att de
fick mer av olika psykiska egenskaper för olika dörrar. De
fick healingförmågor, de blev synska och kunde se på avstånd, de fick lättare att få UFO-kontakter… Inne i fönstret
finns ett triangel-format healingområde med ett kvinnligt, ett
manligt och ett hörn av neutral karaktär. Triangelns sidstorlek
är kanske ca 60 cm. På den neutrala platsen kan det vara bra
att stå när man får healing. Vid ett tillfälle placerade jag en
dam jag körde healing på, på en neutral healingpunkt. Hon
led antagligen av cancer och jag plockade bl. a. traumaringar
på henne. Det var en kamp som pågick flera timmar. När hon
kom tillbaka till lasarettet efter sommaren, så kunde de inte
hitta någon cancer, men jag vet inte om det berodde på
sexkantfönstret eller någon ”högre upp i hierarkin”.
Det finns även andra strukturer där man kan hitta motsvarande trianglar, bl. a. i ovala amöbaliknande strukturer med
en triangel i. Från en linje går det ut former, som ser ut som
prästkrageblad, som går ut i terrängen, från den kvinnliga
punkten och sedan återvänder till den manliga punkten. Man
kan hitta motsvarande även i labyrinter, men det kan vi prata
om en annan gång.
En gång i skogen vid Ramsbergsgården hittade jag två vanliga sexkantfönster, men när jag markerade det tredje visade
det sig när jag gått runt att det inte greppade tag i kanten så
den blev sluten där jag började, utan att den fortsatte innanför
och blev mindre och mindre, alltså en sorts sexkantsspiral.
Jag anade att man kunde använda den innersta återstående
punkten till att ladda healingvatten och gjorde det eftersom en
av damerna behövde en utrensning. Hon drack vattnet och
var upptagen med kissande resten av förmiddagen. Alltså ett
experiment med healing i en sexkantspiral. Varsågoda att leta
vidare.

SLAGRUTAN

ÅRG. 22 NR. 32

Sid 11

Intervju med Arne Groth
Den här unge ryssen hade en del annat att berätta angående
miljön: De här stora kristallerna upp mot skyn, var stora vackert utformade och fina, i områden där naturen var ren och
orörd., sämre närmare stora städer och industriområden. Han
hade varit i Tjernobylområdet där det fanns ett område som
var ungefär 3 mil i diameter där kristallerna var hopsjunkna
som ledsna dragspel och låg efter backen. Det här området
hade tendens att utvidga sig och detta låter ju otrevligt tycker
jag.
Eva: Vad tror du syftet är med sexkantfönster?
Är de viktiga?

Arne: De är ju stora starka majestätiska strukturer som tycks
ha en så stark koppling till oss, att när sådana rasar ihop inom
ett område, så säger väl det en hel del om vidare möjligheter
till liv där, framför allt själsligt liv. Alltså är de säkert en
viktig indikator för något.
Eva: Tror du de är mer förekommande inom
vissa områden, t exfornminnesområden?

Arne: Vet inte, kan bara gissa att de kan finnas oftare där
eftersom de erbjuder kontaktmöjligheter med andra världar
enligt de beskrivningar som getts av den unge ryssen och andra som sysslat med dem. Bl a har Tony Eckardt och hans fru
Eva Olsson sysslat mycket med det här. Du vet ju också en
hel del ytterligare.

”Sinande brunn”
av Benny Karlsson
Under våren 2003 blev jag uppringd av en lantbrukare, som
var mycket bekymrad över att det inte fanns tillräckligt med
vatten i hans brunn. Han har tre hushåll och många djur som
ska ha vatten. Den befintliga brunnen är ca sex meter djup
och perfekt placerad i ett vattenåderkors. Den var uttagen av
en slagruteman på 70-talet och den har aldrig tidigare sinat.
Det ska sägas att det i dessa trakter, i västra Götaland i
närheten av Borås, brukar regna mycket. Detta har det dock
inte gjort de senaste åren vilket har fört med sig att många
brunnar sinat.
Vad skulle vi göra?
Lite tankar om hur jag brukar göra när jag ska ta ut en brunn.
Först tar jag min slagruta och tänker på att jag skall söka
efter den bästa vattenådern, som inte ligger djupare än sex
meter (vilket gör det svårt att gräva). Den ska ha den högsta
kvaliteten, den bästa platsen på den begränsade ytan där brunnen kan placeras. När jag har hittat den första vattenådern
märker jag upp den mycket noga. Sedan går jag parallellt
med den första ådern tills jag hittar den bästa korsande ådern.
Här frågar jag mitt undermedvetna, med slagrutan eller
pendelns hjälp, om det finns tillräckligt med vatten för det
ändamål brunnen ska användas till. Om så är fallet går jag
vidare och mäter djup och kvalitet.
Först mäter jag hur djupt ådern ligger. Det finns olika metoder för detta. Jag brukar ställa mig på vattenådern och fråga
”slagrutan” hur djupt ådern ligger. Sedan går jag vinkelrät
från vattenådern tills slagrutan gör utslag, då mäter jag upp
hur långt jag har gått från ådern, så djupt ligger ådern. Därefter likadant med den korsande ådern.

För säkerhetsskull brukar jag mäta kvaliteten på vattnet med
pendel och färgskiva. Färgerna på skivan symboliserar olika
kvalitet, enligt följande i stigande skala där svart är sämst och
vitt är bäst: svart, grå, röd, gul, grön, blå, violett och vit.
Enligt mitt sätt att se bör det vara lägst blått vatten för att
börja gräva.
Tillbaka till den sinande brunnen.
Hur skulle vi agera både vad gällde vattnet och ekonomin.
Efter mycket funderande kom vi fram till att använda ett
vattenåderkors som är ca 25 meter från den befintliga brunnen. Vi började gräva vid brunnen och lade ner vattenrör till
vattenåderkorset där två starka vattenådror korsade varandra
och det fanns mycket vatten. Vi lade ej ner några brunnsringar utan fyllde
hålet med makadam
i botten. Dagen efter hade vattnet stigit med över en meter, till stor glädje
för lantbrukaren
och mig.
Benny Karlsson
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ATT PENDLA ÖVER VÄXTER
Grunderna för mitt slagrutearbete är de normer och idéer, som
erfarna slagruteexperter ställt upp. I den
mån mina rön avviker från deras skall
de snarast ses som ett komplement och
inte som kritik. Man upptäcker ständigt
nya saker, vilket gör arbetet intressant.
Detta kan också förklara, varför det kan
vara svårt att alltid få samma resultat.
Det behöver inte bero på slumpen.
Till en början försökte
jag placera in växterna efter Curry- och
Hartmannsystemen. Föga överensstämmelse. Men en sak var entydig. Rotationsriktningen (höger- eller vänstervarv)
var alltid densamma för varje enskild
växtart, som gav utslag med pendel.
Rotationsriktningen för en viss växt varierar däremot indivuellt mellan olika
personer.
En enkel tumregel för
mig var att vänstervarv gällde giftiga
eller illaluktande arter och högervarv för
övriga jordstrålande arter. De släkten
eller arter som ger utslag är endast ett
fåtal och bland dessa finns svampar,
växter som lever i symbios med svampar och vissa medicinalväxter.
Till en början använde
jag en skaftad pendel med snörlina och
stålkula. Utvecklingen gick sedan mot
en pendel med variabel skaftlängd. Pendeln utrustades med plastkula och nylonlina. Med en sådan pendel kunde

värden fastställas för varje enskild växtart, som gav utslag.
Varifrån kommer då den
strålning, som ger utslag? Mitt svar är:
Från ett litet korn, knappt en millimeter
stort.
För att finna detta korn
gräver jag upp en växt tillsammans med
jorden, som den växer i. Ungefär så
mycket som en normal blomkruka och
placerar i ett rent och torrt kärl. Pendlar
man sedan över gropen finner man att
utslaget har försvunnit. Utslag erhålles
däremot över kärlet med planta och jord.
Sedan placerar jag allt i ett rymligare
kärl och delar det hela mitt itu. Jag får
utslag över ena hälften men inte över den
andra. Delningen fortsätter tills bara
några små rester återstår. Det korn som
ger pendelrörelse (hittills endast ett per
planta) särskiljes och fångas upp med
en bit tape. SGU har undersökt några
sådana korn och gissar på kvartskristaller.
De kristaller, som jag
samlade in för tre år sedan behåller fortfarande sin strålningsintensitet.
En intressant iakttagelse
är att växter av samma art men med
t. ex. en rödblommig form och en vitblommig form alltid kräver samma
strålningsfrekvens för den röda formen
och en helt annan (men lika för alla vita)
för den vita formen.

När det gäller att definiera frekvenser kan man använda två
metoder. Antingen ton från tongenerator eller avstörningslina i vänster hand.
För såväl jordstrålningslinjer som för enstaka strålningspunkter kan man normalt
finna ett flertal avstörande värden för
varje strålningskälla, vare sig ensamma
eller tillsammans. Däremot verkar det för
varje inställning av avstörande ton bara
finnas en avstörningslängd, som tillsammans med tonen icke avstör utan i stället ger ett starkt intensifierat utslag.
I nedanstående tabell ges
såsom exempel 3 par värden på intensifierande utslag för 3 olika växter.

Till slut en liten varning angående skadliga och nyttiga växter.
Ovanstående iakttagelser och reflexioner får ej ersätta vanlig kunskap.
Många felkällor finns bl. a.
Individuella reaktioner
Hur pendeln hålles
Om man trär en hylsa över pendel
skaftet
Närheten till andra strålningskällor

Uppsala, 2003-11-13
Lars Holmberg

Tulkört

Kantarell

Hz
cm

567
58

175
189

150
220

Hz
cm

34700
8,1

10600
26

7340
38

Hz
cm

7500 000 000
4

2220 000 000
13,5

1880 000 000
15,9
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Frekvensrapport från Bogesund
Jag har övervarit två veckändar i frekvensernas tecken –
6-7 sep och 4-5 okt – tillsammans med ett gäng härliga människor runt Bogesunds slott utanför Vaxholm, förtjänstfullt
ledda av Bo Israelsson, Eva Svensson och Per-Uno Fransson. Vi var inkvarterade i den f.d. kriminalvårdsanstalten
där, nu förvandlad till vandrarhem i en förtjusande omgivning! Det är mulligt med slagrutefolk på kurs. Det enda ”negativa” skulle väl då vara all den goda och rikliga maten
[suck] som gör en svag människa än mulligare.
Det var mycket som vi fick mäta frekvenser på: Bison,
Underjordström, Jordström, Holm, Vatten, Hartmann och
Curry. Vi mätte på vertikala och horisontala energier. Åke
påvisade den rikliga förekomsten av S:t Georgskors i naturen. Vi kollade genererade strömmar
och signallinjer vid fornlämningar.
(Och Nalle som fick känna på ett spöke
inne i slottet!) Vi tillverkade en hop
spolar m/Groth. Vi diskuterade livligt
och samtalade om våra egna och andras
rön. Och mycket, mycket mer.
Min slagrutekarriär sträcker sig endast tillbaka till hösten 2001, så jag
anser mig fortfarande vara en nybörjare.
Därför är det så genuint kul att få möta
denna handfull tvärsäkra ”farbröder”
som är 100 på allt inom sin nisch och
som rynkar på näsan åt alla andra lika
tvärsäkra vederlikar. Det enda som jag
är tvärsäker på är att man över huvudtaget inte kan vara tvärsäker på någonting inom den här slagrutegrenen.
På de instruktiva slagrutekurser jag
gått här i Sthlm – och där man fått nya
festliga vänner och bekanta, varav en del var med här (ingen
nämnd och ingen glömd) – har lärarna Svensson och Fransson alltid uppmanat oss att mäta förutsättningslöst, i stället
för att bestämma i förväg hur ”rutnäten” ska gå. Det har jag
gjort både hemma och ute på landet och ingenstans följer
mätningarna de givna reglerna i läroböckerna. Och sån’t är
både kul och ibland frustrerande och ger sedan upphov till
intressanta meningsutbyten med andra.
Det är inte så lätt att greppa över alla nya infallsvinklar
och hypoteser. Och ju mer Bo berättade om spännande energier vid fornlämningar och annorstädes, och andra deltagare
kompletterade med egna märkliga iakttagelser, desto mer
inser den fåkunnige hur knepigt detta forskningsområde är,
och att man kanske inte helt ska imponeras av och anamma
allt vad andra hävdar, utan testa själv och stå för resultaten.
Frågorna blir givetvis många. Hur kan man t.ex. få en
200 Hz Currylinje att upphöra tvärt nedströms med hjälp av
en 7-uddig pappersstjärna och flytta linjen några meter åt

sidan och få den att fortsätta där, när linjen egentligen går
”våningsvis” med 17 m mellanrum och man lägger pappersstjärnan mitt emellan utsprången?
Eller när Rolf H vid uppvisad noga utförd lägenhetsmätning av mig å rutat papper genmälde – efter att han
avståndsbedömt det hela – att linjesträckningen såg en smula
egendomlig ut och att ”202 Hz-linjen i köket gick där istället!” Hur kan han vara så säker på det? Jag kan bara säga:
”Käre vän! Denna linje har gått där sedan jag började mäta
för snart två år sedan. Och det gör den fortfarande. Och jag
tänker faktiskt låta den gå där.” Kanske det är så att distansmätning/kartpendling på något sätt kan påverkas av okända
anomalier och kanske ge en missvisning, precis som kompasser på vissa områden? Vad vet jag?
Den ”mentala” påverkan på mätresultaten tycks vara enorm. Hur ska man kunna
bli fri från detta? Går det när det inte finns
annan mätutrustning att tillgå än människokroppen?
Frågor, frågor och ännu mera frågor
som inte får rum här.
Det här med att mäta frekvenser verkar
i alla fall för en glad amatör vara en bra
och framkomlig väg, eftersom man enkelt
kan avstöra frekvenser med hjälp av en
kopparspole eller en frekvensgenerator
som alstrar ljud och därigenom förvissa sig
om att man mätt rätt.
Allting i universum är ju för övrigt frekvenser, vilket en mängd olika forskare tagit fasta på och vidareutvecklat, t.ex. på
det sätt som Dr. Hulda R. Clark gjort med
sin zapper, eller som ört-terapeuten Thomas Tullholm, som kommit på den i och för sig logiska slutledningen att örter som har samma frekvens som respektive
kroppsorgan botar själva organet i fråga. För att nu nämna
två forskare jag kommit i nära kontakt med, med gott resultat.
Hur som helst. Vi leddes varligt upp på den ännu något
rangliga frekvenstrappan (upptäckt av Arne Groth) ivrigt
påhejad av Bo Israelsson, som intensivt och grundligt forskat vidare i saken och kommit fram till både det ena och det
andra. Bo delade generöst med sig av sina kunskaper, iakttagelser och upptäckter, vilket givetvis skapade än mer frågor i våra förbryllade hjärnor. Men, ju mer frågor vi löser
desto stadigare blir trappan.
Kul och spännande var det i alla fall och jag kan livligt
rekommendera dylika forskningskurser för alla slagruteintresserade. Tack alla ni som var med och gjorde den här
kursen till en höjdare!
Perttu Kortelainen
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SSF´s höstmöte i dalsland
Deltagarna välkomnades den 12/9 –03 av ett Dalsland som
började kläda sig i höstfärger, med behaglig luft och mild
temperatur. Efter inkvartering välkomnades vi av självaste kocken Dan Urbom, som bjöd oss en välkomstdrink
bl. a. Innehållande tallbarr! Gott? Mja. Han bjöd oss sedan under måltiderna på s.k Schnitzerkost, en för hela
kroppen mycket nyttig kost. Några deltagare knotade lite.

Hällristningar mitt i leylinjefält
Under lördag förmiddag besöktes även hällristningarna i
Tisselskog. Vägen dit gick över Håverud och berg- och
dalbanan Brudfjället. Häll-ristningsområdet i Tisselskog
är Sveriges näst största. De flesta ristningarna målades i
somras, så att de syntes tydligt. De ligger i ett ley-linjefält. Tolkningen av rist-ningarna var många.

Vattenkulle med korsande leylinjer
Fredag eftermiddag styrdes kosan till närbelägna
Mellerud. Förväntningarna var stora vad vi skulle kunna
finna på Vattenkullen eller som den tidigare hette Österrådakullen. Maud Strömbergsson, mötets duktiga organisatör, hade förstått för flera år sedan att här finns intressanta saker att upptäcka med hjälp av slagrutan. Hon inbjöd Birger Nordberg och Gunbritt Nilsson för att få detta
bekräftat, för några år sedan. – Nu var det dags för höstmötets deltagare att indikera. Vad fann vi? Jo, 5 korsande
leylinjer bl.a. en mycket bred med riktning till Danmark
(Atlantis?) och en till Kinnekulle. Skepp hittades (även
av de oerfarnaste slagrutegängare) med
människor, grekiska mynt, negativ punkt
på kullen (katastrofkänsla), vrakdelar, 2
st s.k domarringar, gravplatser, kvinnliga
och manliga healingpunkter och läkande
punkter. Från början omfattade kullen ett
större område, 5 kvarter. Numera består
den av ca ett kvarter på grund av bebyggelse runt omkring. Flera av deltagande
kände var kullens energier började, på
väg dit.

Hantverk och kungligt vernissage
Lördag eftermiddag kunde man besöka Dalslands Museum
och Hantverkshuset, båda belägna i Upperud vid Dalslands kanal. Dessa besök uppskattades mycket, då man
på det förra stället hade vernissage av prins Eugens målningar och på det senare tre våningar med välgjort hantverk. Därefter åkte vi tillbaka till Kroppefjälls Fritidscenter där Svante Lindström demonstrerade hur man kan avlägsna traumaringar.

Kvantmedicin 2000-talets fenomen
Fredag kväll föreläste ryssfödde Boris Aranowich om
kvantmedicin, som 2000-talets fenomen. Dessa metoder
är i Ryssland vetenskapliga och etableras även i hälsovården där:
1. Hur man bygger upp människans bioinformations
struktur.
2. Rensning av organismen med hjälp av resonansmatriser, harmonisering av det omgivande rummet och
vattnet.
3. Kvantmedicinska apparater.
Lördag förmiddag talade Boris om tankens kraft och om
den nya andningen, som främjar en sådan ämnesomsättningsnivå, som inte kan uppnås med några andra
metoder eller medel. Denna andning bildar ett betryggande
skydd mot onkosjukdomar, åderförkalkning och stress.

Sanatorium och zonterapins mysterier
Lördag kväll berättade Per Hagström om Kroppefjälls
Fritidscenters historia. De
många husen, detta sanatorium, byggdes upp i början
av 1900-talet för att ta emot
TBC-patienter. Den verksamheten lades ned på
1950-talet, då behovet
minskat radikalt. Tack och
lov!
Ing-Marie Hagström invigde oss i Zonterapins
mysterier. De kunskaperna
tycks mer och mer accepteras av skolmedicinen.
Jättegrytor med starka energier
Söndag före lunch och hemresan var det dags att känna på jättegrytorna i Steneby, ett par – tre mil bort. Stora mäktiga grytor med
starka energier och vatten, som roterar åt båda håll i intervall. Våra
auror växte enormt. Det var även intressant att se hur våra hundar
reagerade, såväl positivt som negativt, på dessa energier. En av
dem tog sig en simtur i en av grytorna med roterande vatten.
A vslutning
Sextio glada, nöjda och tacksamma deltagare kramade om och tog
farväl av Maud. Det som varit Mauds dröm under några år tillbaka,
att ordna ett intressant slagrutemöte i Dalsland hade gått i uppfyllelse och var mycket uppskattat av oss alla.
TACK MAUD!
(Tack även Agne och Ulla som bistått Maud)
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SSF:s höstmöte i Garpenberg
Mina förväntningar på detta höstmöte var stora, denna
vackra trakt kring herrgården där höstfärgerna fortfarande
var så granna. Att återse alla de vänner jag fått under alla
år med SSF är underbart, krama om Egon som nu verkar
vara i god form, se det gudomliga ljuset i Olgas ögon, ja
här finns så många kärleksfulla och intressanta människor.
Synd bara att pauserna är så korta när man vill prata med
så många. Ett allmänt dilemma för våra medlemmar.
Karin Engström är en sådan intressant person jag gärna
skulle vilja prata mer med. Hennes föredrag om de olika
höljena runt den fysiska kroppen var så intressant med
en, för mig, ny infallsvinkel på hur våra tankar- våra
förhållningssätt till livet påverkar våra auror och hur män
och kvinnor styr sina känslokroppar olika . Vi fick lära
oss skillnaden mellan tankens tanke som oftast styr
herrarnas beteende och känslans känsla som styr damernas
beteende. Sedan finns mellanlägen av tankens känsla och
känslans tanke .Hon tipsade om hur det ändå kunde lyckas
att kommunicera med varandra på ett neutralt plan om
man tillhörde de båda ytterligheterna som man och kvinna.
Efter lite teori om de sju huvudchakrorna fick vi träna
oss att med bara händerna känna av och balansera
chakrorna på varandra.
Karin framhöll också det viktiga i att man verkligen vill
förändra villkoren för att bli frisk. Det är så många med
mer eller mindre medveten sjukdomsvinst som håller fast
sina blockeringar. Det hjälper bara en kort stund att
balansera upp ett chakra . En avstörning av sovplatsen
håller inte så länge om personen i sängen inte samarbetar
för att bli kvitt störningen.
Efter lunch besökte vi en plats med dåliga energier som
gjorde både folk och hästar sjuka. Reginas dotter Vanja
och hennes sambo hade köpt en hästgård i Brovall för sju
år sedan. De hade anlitat folk som brukade avstöra platser
utan resultat. Det var verkligen en mycket speciell plats
med negativa energier. Här hittade vårt slagrutefolk,
dubbla currylinjer med hemska kryss, negativa leylinjer
och spiraler, allt man kände till som kunde bidra till en
negativ miljö. Här har varit en stark kultplats påstod Rolf
K, de stenar som lagrats upp bredvid stallet borde
återbördas till den plats de kom ifrån. En grupp försökte
sig på att lägga ut småstenar från högen till den
ursprungliga platsen för att fördela den negativa effekten
mer jämt över området.
Någon påstod att även småfolket bakom stallet mådde
dåligt, enligt en hypotes var det överskott av energi som
kom från en plats i skogen där småfolket höll till.Där fanns
en ansenlig samling flaskor som borde avlägsnas.

En grupp fick i uppgift att leda bort överskottsenergin
från stallet och skicka kärlek till småfolket, de hade starka
upplevelser från den plats i skogen där energin tycktes
komma ifrån.
Kvar på gårdsplanen fanns en grupp människor som fick
kontakt med stortrollet, han hade råd och tips om hur vi
skulle rena denna plats.
Det slutade med att vi alla bildade en stor ring, höll
varandra i hand och skickade kärlek till denna boplats, vi
bad om att både folk och djur ska slippa den skadliga
inverkan som energiobalansen medfört.
Karin som också var
equiatriker visade oss sedan
hur hon arbetade med en häst.
Tittade på blockeringar som
påverkade hållningen, sökte
med händerna fram de ställen
där det ömmade och små
knutor fanns under huden,
masserade. Nobless, som
hästen med krämporna hette ,
visade var det gjorde ont men
stod tålmodigt kvar, kanske
medveten om att behandlingen var bra för honom.
Ledningen för vår grupp insåg
snart att här var problemen
större än vad vi kunde avhjälpa på några timmar, de
slagrutemänniskor som bodde
närmast lovade återkomma
och arbeta vidare på en avstörning av platsen om någon
månad.
Vid samtal med Regina bekräftade hon att energierna
upplevts som balanserade ett
tag efter vårt avstörningsförsök men sedan hade de
återgått till läget som var
innan vårt besök. Hon hade
nyligen rensat bort flaskorna tillsammans med barnbarnet
Tindra.
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Jordstråling et helseproblem
Innlegg fra Erling Nystad, Bergen.
Oktober 2003.
Det er en kjent problemstilling at mange mener det er mulig
å stadfeste vannårer som går under huset der en bor,
tradisjonelt ved hjelp av ”ønskekvisten”, men også annet
utstyr kan nyttes.
Disse vannårene og andre felt kan gi problem når de er på
steder hvor folk (og dyr) oppholder seg over lengre tid. Det
er således aktuelt å se hvor ”godstolen” står? og hva med
sengeplass ?? eller arbeidsstedet ???

er det igjen. Min erfaring er at de aller fleste av mine kunder
har det bedre etter flytting og eller med avskjerming.

Her som ellers når det blir diskutert om slike emner, står
ofte vitenskapen representert ved universitetsfolk, læger og
andre mot det en kaller alternativ behandling — kontra
skolemedisinen.
Det er delte meninger om man kan avskjerme - - eller ikke??

I vår tid med mye bruk av datamaskiner, er elektromagnetisk
stråling fra disse, og i samband
med jordstråling der en ligger, sitter, står og arbeider, en svært
dårlig kombinasjon.
Jeg fikk interessen i 1989 for emnet jordstråling. Da var
skepsisen stor, og er nok der fremdeles, men holdningene
har endret seg til det mer positive.
Jeg har i løpet av disse årene hatt 2 spørreundersøkelser, med
ca 50 % svardekning. Av de som har svart har ca. 80 % svart
at de har fått en bedre hverdag regnet fra bedring 25% til
100 %, med de fleste 50 –75 % bedring. Med andre ord en
BEDRE HVERDAG.
Symptomer som kjennetegner de som strir med vannårer
(jordstråling) i grunnen under bostedet er: Søvnproblem, konsentrasjonsvansker, de kjenner seg og trette og merker ofte
at det verker ulike steder i kroppen m.m. Har man svake punkter i kroppen – forsterkes disse når de er under stadig negativ påvirkning, eks. vis fra irritasjonsstriper fra grunn.
Når jeg har foretatt jordstrålemåling anbefaler jeg
primært å flytte seng/arbeidsplass/godstol til et
strålefritt område.

Hvem skal man tro på? De som har en sterk mening
om at enhver skjerming ikke hjelper, — mot de kunder/
klienter som gir tallrike positive tilbakemeldinger om at
de ikke kan unnvære innkjøpt jordstråleavleder.
Det er kunden som tar en avgjørelse,
— er dette ”TIL NYTTE” FOR MEG.
For meg har det vært – og er - det
primære å hjelpe personer i alle aldre
til å få en bedre hverdag. Jeg arbeider
seriøst med mennesker som har behov
for hjelp mot energier fra grunnen, da
betyr det meget at jeg kan tilby mine
tjenester til priser som er akseptabel for
de fleste.
Ta gjerne kontakt ( se annons ) vedrørende avskjerming av
bolig.
Med vennlig hilsen

Hvis det ikke er mulig å nytte strålefritt område, er det mulig
å avskjerme. Graden av avskjerming anslår jeg med de
hjelpemidler jeg nytter at disse reduseres med ca 80 – 90
prosent, og da blir det akseptabelt for de fleste å leve med.
Når du begynner å bruke avskjerming er det mye sannsynlig
at du vil få en reaksjon. Denne reaksjonen kommer som oftest
i form av en forverring og varer ca. en - to uker. Dersom du
får denne reaksjonen er det sannsynlig at det var jordstrålingen som var årsaken til plagene og at det vil bli bedre så
snart kroppen har tilpasset seg en skjermet tilværelse,
eksempelvis med TX- Jordstråleavleder plater som jeg
er underforhandler for. Men en rest av irritasjonsstripene
SLAGRUTAN
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Ett SUPER - Dubbelkryss
40 m under marken

Bild från Kvarntorpsgruvan nära Kumla

Det är inte så ofta en slagrutekunnig person har tillfälle
att ”känna” på ett super-dubbelkryss under marken!
Själv mäter jag upp Currylinjens bredd till ca. 12 m och
Hartmannlinjens bredd till ca.10 m - här nere där jag har
tagit fotot. Dessutom känns det en vertikal gående vattenåder rakt under.
Vad är det nu du kan se på bilden? Som framgår av den
lilla skissen vid sidan om bilden ser du sandstenslagret
ca. 40 m under marken. Detta lager har bildats för ungefärligen 600 miljoner år sedan. Här har Yxhult AB brutit
lingulidsandsten sedan 1986 för att kunna tillverka både
Ytong och Mexi.
Orten är 10 m bred och 5 m hög. Sandstenen har
sedimenterat i horisontella skikt. Vad är det som har gjort
att sandstenen just på det här stället inte kunde sedimentera i lungn och ro? Troligtvis fanns det redan på den tiden en vattenvirvel just här - samma ställe som i dag visar sig vara ett kraftigt dubbelkors.
Som man ser tydligt så finns det ingen sandsten i taket
utan lerstenen från det övre lagret har trängt ner.
Står man intill denna märkliga punkt upplever man att
det ibland är svårt att stå stilla - man dras både hit och
dit. Det märkliga är att det oftast är starkast just i fulloch nymånetid!

Mätningar som görs regelbundet i hela gruvans område
visar dessutom att berget ”rör” sig. Även om det handlar
endast om delar av en mm som taket kan sänka eller höja
sig, så förstår man att det måste uppstå spänningar någonstans.
Tittar man noga ser man att taket har säkrats med s.k.
Swellexbultar, som skall sammanbinda lagren på ca. 1,5m.
Det interessanta är att den gungande känlan försvinner
när jag placerar ut avstörnigar som kan ligga mellan steg
95 och steg 104 - det förekommer alla steg någonstans i
gruvan. Mest förekommer dock steg 97, 98 och 99, men
som sagd inte alltid. (steg enl. A.Grotht´s frekvenstabell).
Själv bor jag nära Örebro, dvs.ca 2 mil från Kvarntorp
och har undrat många gånger varför jag har samma störningar hemma hos mig ibland - jag vet att det delvis finns
samma sandstenslager under oss och sätter det i samband
med vad jag känner på min förra arbetsplats. Turligt nog
finns det här inte någon uran/radonhaltig skiffer som det
gör inom Kvarntorpsområdet.
Berggrundens sammansättning - sprickor och förkastningar samt större underjordiska vattendrag eller -ådror
påverkar vår hälsa mer än vad vi kanske vill tro.
Rolf Heinemann
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Ett möte med en fantastisk kvinna
som vigt sitt liv till att hjälpa med människor att få
tillbaka sin livsvilja.
Ole Kvamsdal och jag var nere i Skåne och jag fick idén att
vi skulle åka till Mistelgården och hälsa på Annette.
Givetvis var vi välkomna, hon hade just då fullbeläggning
av gäster som alla hade cancer.
Ole och jag pratade lite med Annette om vad hon gjorde för
sina gäster och hur. Annette berättade att hon fått sin skolning av grundaren av Mistelgården, Josef Östlund.
Han var som en pappa för henne. Annette började prata om
sitt Mistelgården.
Vi ska tänka på att sjuka personer ofta är mycket psykiskt
nedgångna på grund av sin sjukdom. Mycket av Annettes
arbete går ut på att mentalt hjälpa dom tillbaka, att få dom
att tro på sig själva och bygga upp tanken på att dom ska bli
friska.
Josef hade, med sin kunskap, alltid propagerat för att till
exempel cancer är en bristsjukdom i många fall och att man
kan hålla tillbaka den, samt att i vissa fall få sjukdomen att
helt gå tillbaka genom en kostomläggning till vegetariskt.
På frågan “hur gör Du” svarade hon att hon först pratar med
gästerna en och en. Då får hon en inblick i vad hon kan
hjälpa gästen med.
Jag frågade om hon använde slagrutan. Nej då, men jag känner av vad gästen behöver och det kanske är detsamma som
slagrutan. Annette fick låna mina pekare och förvåningen
var stor då hon fick samma svar med dom som då hon mentalt gick igenom gästen.
Annette fick ett par pekare av mig och efter det har hon
använt dom vid många tillfällen.
Vi hade en god vän som var på besök hos Annette just då. Vi
kan kalla henne Inga, Inga berättade att när hon kom till
Mistelgården var hon i ett mycket dåligt skick. Hon orkade
ingenting. Men efter en veckas behandling cyklade hon runt
i hela Höganäs, fick rosor på kinderna och hade intalat sig
att det här ska jag klara av.
Ole fick tillfälle att demonstrera sin färdighet med slagrutan.
Han kunde ställa diagnos om var sjukdomen satt m.m. Han
visade vad hans laddade vatten kunde göra och vilket stort
fält (aura) gästerna fick efter att tagit ett par klunkar av det.
Det blev en lång kväll med mycket healing och många frågor.
Annette framhöll att en kostomläggning till vegetariskt och
att man ska dricka mungbönsaft, framställd av groddade
mungbönor gör att kroppen dels blir basisk och att saften
bildar ett ämne som inte cancern tål.
Hon kunde visa på väldigt många fall som fått cancern att
gå helt tillbaka, och i andra fall har den fått cancern att stanna
upp. Det viktiga är att gästen fortsätter med underhållande

behandling, även om cancern gått helt tillbaka.
Nu ska ingen tro på att cancern försvinner på dom 10 dagar
som en behandling omfattar, gästen måste själv fortsätta
hemma.
Annette har fått fram en dansk produkt som heter ”Vita
Biosa”. Detta är en “saft” som är framställd av mjölksyrade
örter. Man ska dricka ca 3 dl per dag. När Vita Biosa´n kommer ner i magen börjar en jäsning som bekämpar dom dåliga, eller giftiga, bakterierna i magen. Vita Biosa´n skapar
en basisk grund och skapar även dom bakterier som är så
viktigt för att kunna bygga upp immunförsvaret igen som
väldigt ofta har brutits ned av cellgifter. Annette säger att
80% av immunförsvaret sitter i tarmarna. Man förstår då att
det är väldigt viktigt att magen får rätt tarmflora som är
basisk för att återställa tarmfloran.
Walle Hebbel
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Annonser

GLANSHAMMARS LINFRÖOLJA
en unik produkt helt från växtriket

Kallpressad linfröolja av svenska kravodlade linfrön med mycket hög omega-3 halt
Ge denna växtrikets gåva till din kropp:
- Skyddar hjärtat och håller kärlen rena
- Balanserar hormonproduktionen
- Gör huden mjuk och smidig
- Anti-inflammatoriska egenskaper
- Ger energi och uthållighet
- Hjälper dig klara av stress bättre

- Befrämjar inlärningsförmågan
- Hjälper oss minska vikten
Alternativ Förädling AB
Skölf, 705 97 GLANSHAMMAR
Tel.: 019-465220, 019-465900
SLAGRUTAN
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Årsmöte 2004

Vi planerar att förlägga vårt årsmöte till

Green hotel i Tällberg
byggt i knutet timmer högt över Siljan
med milsvid utsikt
alla rum med dusch, wc, radio, TV och telefon
Tid: som vanligt Kristi Himmelfärdshelgen 20 tom 23 maj 2004
www.greenhotel.se

Påminnelse
Om du har för avsikt att
lämna en motion till årsmötet, så måste den vara
styrelsen tillhanda före den
1 februari 2004.

Vi vill tacka alla
som har lagt lite extra i Slagruteförbundets kassa.
Under året har vi mottagit
gåvor för sammanlagt
6270 kr.
Tack så hjärtligt för den extra
hjälpen!

Vi planererar att under våren 2004
hålla följande kurser:
1. Frekvenskurs i Växjö eller
närhet
2. Frekvenskurs i Östersund eller
närhet.
3. Uppföljning av frekvenskurs i
Bogesund
Hör gärna av dig till någon i styrelsen
om du är intresserad eller har synpunkter!

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
SLAGRUTAN

ÅRG. 22 NR. 32

