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På framsidan har vi ett foto som Jenny Fransson har tagit
under ett Gotlandsbesök och som man kan räkna ut måste
det ju vara en bit av ringmuren runt Visby.
Även bilden på sidan 10 har tagits av Jenny med Per-Uno
på stäven av skeppet (får man förresten göra så?) medan
bilden på sidan 11 förmodligen har tagits av Per-Uno.
Han är mera finurlig och ser till att Jenny försvinner i bladridån. Tack för alla bilder ni har skickat.
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Eftersom vi nu har utlyst en fototävling så hoppas jag att
vi får en stor hög med bilder till redaktionan och även till
vår hemsida. Jag vill påminna Er om att bilderna är tänkta
att läggas i ett arkiv för framtiden.
Bilderna blir dock värdelösa om vi inte kan komplettera
dessa med
1. Var bilden har tagits (gärna även x/y-koordinater)
2. När bilden har tagits
3. Vilka personer som finns med på bilden
4. Vad bilden skall heta
Snälla du - använd några minuter att göra dessa anteckningarna - även du kan ha användning av det om du
någon gång bläddrar i våra fotoalbum.
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Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. Redaktören förbehåller sig rätten att korta och
redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips, som är värda
att bevakas, mottages tacksamt. Vid insänt
material anges tydligt om det skall återsändas.

Den här upplagan trycks i 1000 exemplar

Redaktörens rader:

Glöm nu inte kameran när ni är på era möten eller på en
utflykt och försök dokumentera så mycket som möjligt av
vad ni håller på med i regn och rusk eller i solsken.
Tiden till sista inlämningsdagen kommer att gå fortare än
vad du tror.
Lycka till

en intervju med Arne Groth

önskar er redaktör
Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Efter en ovanligt snörik vinter så nalkas nu äntligen våren i Mellansverige. Fåglarna börjar vårkvittra lite
försiktigt, marskatterna skriker och mornarna är ljusa och kvällarna längre. Snart dags för lite längre
utflykter med slagrutan igen. Skönt!
Tidiga våren är den bästa slagrutetiden, då snön tryckt ner fjolårets gräs och därför alla stenar och mönster syns bäst på
hela året. Ut och leta okända fornlämningar och gamla husgrunder! Eller varför inte passa på att följa en leylinje en längre
sträcka och se vad den passerar på vägen. Tänk så mycket roligt det ännu finns att utforska! På inget annat område, som
jag känner till, kan man så snabbt och lätt hitta ”nya” saker, som kanske inget lagt märke till de senaste tusen åren.
Slagrutan visar verkligen fram det osynliga i tillvaron!
Årets konvent och årsmöte blir i år på herrgården i Garpenberg. Regina Siuvatti, som gjort flera väldigt uppskattade möten
där förut, ansvarar för arrangemanget. Mötet är som vanligt under Kristi Himmelfärdshelgen, torsdag till söndag, och fyllt
med föredrag, kortkurser och utflykter. Och så träffar man alla dessa härliga slagrutemänniskor! Öppna, nyfikna, lätt att bli
bekanta med, vill dela med sig av sina erfarenheter och nästan alltid positiva. Ja, det tror jag är karakteristiskt för många
slagrutemänniskor. Det är därför alltid lika roligt att träffas och utbyta erfarenheter. Var och en utvecklas åt sitt håll och här
på mötet kan vi delge varandra vad som hänt sen sist.
Hoppas vi ses på årsmötet!
önskar
Eva Svensson

RYSSL
ANDF
ORSKNIN
G
SSLANDF
ANDFORSKNIN
ORSKNING
Med anledning av Gudmund Hedenskogs mycket intressanta
föredrag i Bogesund vill jag gärna rekommendera boken.

intellektuella aktivitet i hela dess omfattning”. Hjärnan
har minst 14 miljarder celler varav man hade kartlagt
och utforskat 2000 zoner i hjärnan. Med smala
guldelektroder följde man samspelet mellan olika
cellgrupper.

DEN YTTERSTA MAKTEN, Berghs förlag ISBN
91-502-0500-5.
Boken är tryckt 1979, så det är några år sedan. Den är
översatt från amerikanska till svenska.

•

Författarna Henry Gris och William Dick gjorde 6 resor till
Sovjet med början 1972, men blev sedan stoppade utan att
erhålla någon förklaring. Författarna skrev artiklar, som sedan
spreds i väst. De beskrev hur man med tankens kraft kunde
gå genom stängda dörrar och kassavalv och ta del av hemliga
handlingar.
Boken visar krafter som människan besitter och skall och
bör användas för mänsklighetens bästa.

Jag har tagit nedanstående exempel ur boken:
•

En av vetenskapens giganter var Vladimir
Michailovitj Bechterew, som grundade hjärninstitutet
i Leningrad. Hans sondotter, som leder institutet med
en stabsarmé på 700 läkare, var ledamot i ryska
vetenskapsakademin. Hon berättade om forskning
av hjärnan , ”att chiffrera och dechiffrera signaler,
som registreras akustiskt av människohjärnan samt
också elektroniskt registrera den mänskliga hjärnans

S L A G R U T A N

I ett annat fall på Poliklinika 26 användes hypnos för
att bota. En diabetiker fördes till Pavlov-institutet då
han inte längre reagerade på insulin. Läkarna hade
behandlat honom på olika sjukhus och gav upp när
inte heller en speciell diabetikerkost hade förmått
påverka sockret i hans blod.
Han undergick hypnoterapi. För varje behandling
minskade den överväldigande hungern och törsten
som förorsakade hans fysiska lidande. Efter tio behandlingar fanns det inte längre minsta spår av socker
i blod eller urin.
Två år senare gjordes en uppföljning och den visade
inga recidiv.

KGB arresterade 1977 en amerikansk journalist för att han
skulle ha tagit emot ”hemliga” data om parapsykologiska
experiment. Moskva klargjorde, att man i Sovjet betraktade
parapsykologin som en mycket viktig sak.
Lasse ”Congo
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
OC
HK
ONVENT
OCH
KONVENT
Herrgården med f.d. Skogshögskolan i Garpenberg är Dalarnas största herrgård. Numera en fin
konferensanläggning i vacker natur. En historisk bygd, där man brutit malm i mer än 1000 år och
där bergsbruket fortfarande lever. Gustav Vasa lät bygga en kungsgård på platsen.
I dag bedrivs brytning med moderna metoder på 1100 meters nivå under jord.
Ur programmet: (obs! preliminärt)
Kurser:
Nybörjarkurs
Vattenletarkurs
Bovisskalan
”Kustjärnsputta” en märklig sten
En schaman delar med sig
Frigörande rörelser
Kroppens syra/bas-balans
Naturväsen
Kartpendling
Frekvensmätning

Mätstationer: Olika mätstationer inrättas där du kan pröva dina kunskaper och diskutera med andra duktiga
slagrutegängare
Föreläsningar:

En annorlunda slagruta som används i Tyskland
En utflykt till ett gruvkapell
En utflykt till Husby kyrka
Om mytomspunna platser bl.a. Stonehenge
”Världens snällaste bakterie”
Lactobacillus reuteri protectis
Ett stycke kvinnohistoria

Rolf Heinemann
Eva Lena Bard
Jan Stagenmark
Louise Linnerfelt och
Lennart Larsson
Inga-Lill Svedmyr-Johansson
Eva Lena Bard

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Tid:
Plats:

S L A G R U T A N

Lördag 27 maj 2006 kl. 16.00
f.d.Skogshögskolan i Garpenberg
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EN SLAGRUTA SOM ANVÄNDS I TYSKLAND
Rolf Heinemann

I både nr. 39 och 40 har jag visat hur man i Tyskland arbetar
med en slagruta.
Den väsentliga skillnaden är att man med hjälp av
grepplängdstekniken och naturligtvis vår vanliga mentala
inställning kan erhålla, som jag uttryckte det, mer distinkta
och säkrare slagruteutslag.
Det visade sig också i praktiken att det nu var mycket lättare
att hitta de zoner som vi vanligtvis söker, ex..Curry- och
Hartmannlinjerna samt vattenådror, eftersom vi har kunnat
överta de grepplängderna som Reinhard Schneider hade tagit
fram.
I min beskrivning hade jag dock endast nämnt 3 sådana
grepplängder för att du skulle ha chansen att åtminstone testa
dessa teorier! Tyvärr är det inte någon som hittills har hört
av sig till mig för att bekräfta sanningen i påståendena.
I dag finns det tabeller med ett stort antal grepplängder för
alla möjliga tester som kan genomföras – metaller,
jordstrålningar, växter, kemikalier, chakror, auror, homeopatiska preparat, planetlinjer osv.
Vad är nu hemligheten bakom användningen av ”grepplängderna”?
Vi brukar prata om frekvenser – elektromagnetiska vågor.
Det visar sig att grepplängden motsvarar våglängden, ibland
halva, ibland flera våglängder!
Alla vet vi ju att man måste ha rätt antenn för att kunna ta
emot en radiosändning exempelvis på kortvåg eller långvåg
och att vi måste ha en speciell antenn för att ta emot en TVsändning.
Detta är ingen svårighet att förstå så länge som tekniska
mätinstrument kan uppfatta dessa frekvenser, då kan man
t.o.m. säga att det är vetenskapligt.
Men när människan uppfattar mer än våra (för närvarande
existerande) tekniska instrument och sådana ”konstiga visare”
som slagruta, pendel eller annat reagerar, då är det plötsligen
enbart vidskeplighet!
Det är inte så lätt att förstå att även en vattenåder, en växt
eller en sten sänder ut frekvenser som människan med rätt
inställd antenn (t.ex. rätt grepplängd av slagrutan) kan komma
i resonans med – dvs. känna av.

Denna anordning har efter den österrikiska fysikern Ernst
Lecher (1856 – 1926) fått namnet ”Lecherleitung” ®
(Lecherledning).

Reinhard Schneider såg möjligheten och provade idén att
kombinera människan med en antenn och använde
Lecherledningen i form av en slagruta och utvecklade så det
som i dag kallas Lecherantenne. ®.
Med hjälp av ett skjutreglage kunde man nu bestämma vilka
frekvenszoner man ville söka, som t.ex. Currylinjer,
Hartmannlinjer, vattenådror – ja allt det som en slagruteman
var van vid att söka. Dessutom visade det sig vara möjligt att
med hjälp av en magnetisk tråd i handtaget bestämma zonens
polaritet. Med hjälp av ett ytterliggare skjutreglage är det
möjligt att bestämma om frekvensen är induktiv (magnetisk)
eller kapacitiv (elektrisk).
Det visade sig emellertid att det var lätt att tappa bort den
magnetiska tråden samt att det ibland hände att magnetiseringen av trådens + och – sidor av någon anledning
försvann eller bytte plats – med felaktiga mätresultat till följd.
Även det extra skjutreglaget var lätt att tappa bort under
arbetets gång.

Rent tekniskt var det Heinrich Hertz som först lyckades att
påvisa elektromagnetiska vågors längd på parallellt liggande
trådar.
Lecher var sedan den som byggde en testanordning (se bild),
med vilken man exakt kan bestämma de av systemet mottagna
våglängderna genom den variabla inställningen av mätbygeln.

S L A G R U T A N

Lecherantennen®, här med pejlstav, magnettråd, yin/yang
skjutreglage inlagd i en platlåda.
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EN SLAGRUTA SOM ANVÄNDS I TYSKLAND

Utvecklingen går naturligtvis vidare och så har en ny antenn
tagits fram för att undvika felkällorna enl. ovan.

H3 - antennen

H3-antennen – strålningarna kan nu bekvämt och
tillförlitlig bestämmas med hjälp av en strömbrytare
· kvaliteten (elektriskt eller magnetiskt)
· polarisationen ( + eller - , eller både + och - )
Konstruktionens hjärtstycke omvandlar dom mottagna
frekvenserna till stående vågor och halva våglängden
kan direkt läsas av vid skjutreglaget som är utformat
som ett förstoringsglas.
Induktiva (magnetiska) kvaliteter anser man står
närmast för den materiella, kroppsliga nivån och
kapacitiva kvaliteter för den andliga nivån.
Unipolar polarisation (dvs. + och -) står oftast för
tekniska strålningar.
Av intresse är också att ytterliggare hjälpmedel står till
förfogande som t.ex.
· en Yin –Yang-sensor för kontroll av polariteten.
· en Infraröd-sensor för kontroll av infraröd
strålning och termiska oregelbundenheter.
· en Akustik-sensor för indikering av ultra- och
infraljudkällor.

Genom det avtagbara handtaget är det även betydligt
lättare att transportera slagrutan med sig ut på fältet.
Som hjälpmedel existerar tabeller på inställningsvärden
i både numerisk och alfabetisk ordning. Innehållet
sträcker sig över alla områden som kan utforskas med
slagrutan.
H3-antennens handbok och tabellerna har jag
översatt och finns nu på svenska om det finns intresse
att skaffa sig ett ganska dyrt verktyg som jag anser
vara värt sitt pris.
Slagrutan kommer att presenteras utförligare under
årets konvent.

S L A G R U T A N
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SIGNALER UTAN TELEMASTER
Här kommer en uppföljning av en artikel i SLAGRUTAN Nr.34
Förra året berättade jag i Slagrutan om hur Gunnar
Larsson och jag skickade enkla trådlösa meddelanden
till varandra och tog emot dem med vinkelpekarens
hjälp. Vi fick litet respons på artikeln, men ingen hade
några idéer om utveckling av fenomenet.
När vi satt och pratade om det i telefonen, utan att
komma fram till något riktigt bra förslag, ropade Gunvid Mjösjön
Britt, GunnarsSkeppsättning
fru, så det hördes
hos mig:
utanför
Umeå
– Jag ska skicka en signal till ditt kök. Sök den och
tala om var den hamnar!
Med den trådlösa telefonen i ena handen och vinkelpekaren
i den andra gick jag från hallen in i köket för att kolla.
– Var kommer Gun-Britts signal fram? var min fråga.
Direkt visade det sig att vattenkokaren var målet. Jag sa det
till Gunnar, som vidarebefordrade det till sin fru.
– Rätt, sa hon, när hon mycket ivrig kom till telefonen. Nu
ska jag skicka geometriska figurer, en i köket, en i hallen och
en i vardagsrummet. Jag vill veta om du kan se vilka former
jag skickat. Att hon väntade sig rätt svar var tydligt, för hon
hade tidigare skickat en spiral till en man i Örträsk med gott
resultat.
Jag började med köket och hittade en rektangel framför
diskbänken, sedan en kvadrat framför telefonbordet i hallen
och en spetsig triangel mellan blomfönstret och bokhyllan.
Min motsolsspiral som jag skickade till deras hallbänk gav
förstås motsolssnurr. Gun-Britts nya kvadrat runt min lilla
palm fick hon sedan tillbaka på hallbänken.
Här har Gösta markerat en av figurerna på golvet

När Rolf Heinemann hörde om våra försök, ville han skicka
en figur till mig. Den var svårare att få formen på, eftersom
det var en knepig tredimensionell figur.
Min slagrutekompis Ove Bäckström, som till och med ser
olika former av strålning utan pekare, kunde också direkt se
var Gun-Britts och Rolfs figurer fanns. Däremot kunde han
inte se formen, utan behövde då använda pekaren.

Allting stämde ju, och vi kände att vi kunde glädja oss åt en
för oss ny företeelse inom slagruteområdet. En kul grej, men
det där med tydliga långa meddelanden, återstår fortfarande
att lösa.
Kan någon hjälpa oss?
Gösta Öhlund Ånäset

Curry och auran
När Ove var på besök experimenterade vi med aurans storlek vid påverkan av Curry- strålning. Den vertikala Curryn har ju
alltid en viss inverkan. Vi undersökte också om den negativa horisontella curryn påverkade. Det visade sig att den horisontella
curryn, som Ove uppfattade som en vågrörelse för sin inre syn, hade kraftigare inverkan än den vanliga vertikala. Med
kroppen samtidigt i kontakt med Curry i alla dimensioner blev pekarutslaget till och med negativt, när auran efterfrågades.
Vad en sådan påverkan under längre tid kan betyda för känsliga individer kan man ju fråga sig. Vet någon?
Gunnar lyckades med tankekraft förflytta husets horisontella curry till trossbottnen, och genast fick alla i huset större aura.
Vad sägs om våra nybörjarexperiment? Kanske för elementärt?
Gösta Öhlund Ånäset

S L A G R U T A N
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SPOVEN HITTADES MED SLAGRUTA
ETT UTDRAG UR TIDNINGEN FÅGELVÄNNEN NR. 4, 2005
En vadare kom, försvann ...
........ den 12 september 2005 var jag och Gunnar
Johansson på väg mot ringmärkningslabbet vid
Ottenby fågelstation med påsar fyllda av nyfångade
rödhakar.
Plötsligt hördes ett, för oss i alla fall, okänt men distinkt vadarläte ... ett lite "blött", tre- och fyrstavigt plybly-blybly. Vi vände oss om, fick se en lite udda vadare komma flygande mot norr och greppade efter
våra "handjagare" men ... över mitt bröst fanns ingen
kikare hängande.
Ingen blev klokare
- Kolla den där vadaren! ropade jag till Gunnar, som
hade sin optik på plats.
- Den ser ut som en brushane, replikerade han,
medan vadaren flög nästan rakt över oss.
- Så där låter inte en brus, menade jag ... medan vi
båda tänkte: "Nä, dom låter ju inte alls! ... och Gunnar mumlade något om en lång näbb .. .
Han slängde över sin kikare till mig. Inte blev jag klokare, men jag såg hur den vek av mot väster och
verkade landa uppåt Hahns fiskarstugor.

Johan fick drygt tio sekunders obs på vadaren,
medan den flög österut och försvann utåt Schäferiängarna. Efter en snabbkoll av ett par möjliga vadarläten i en databas, insåg vi vilken art som hade "flugit oss ur händerna" ... Sveriges första dvärgspov!
Då tittade Carl in ...
Ett par timmars eftersök var förgäves och resignationen började sprida sig bland personalen inne på
stationen och jag cyklade iväg till Grönhögen för att
handla.
Då ... tittade Carl Edelstam, 80+, in på stationen för
att säga adjö efter ännu en veckas experimenterande
kring flyttfåglarnas sinnessystem för orienteringsändamål. Carls mångfacetterade forskargärningar
har förresten lika många år på nacken, som själva
Ottenby fågelstation - alltså sex decennier!
... och tog fram slagrutan
Johan "grep efter det berömda halmstrået" och bad
Carl om hjälp. Efter att ha tittat i några böcker tog
Carl sina metalltrådar och gick ut på stationens stenlagda altan.
Efter ett par minuter var han säker, angav riktning
samt avstånd, sa "tack och hej" och gled aristokratiskt iväg norrut längs Fyrvägen ...
Som goda lärjungar stegade Johan Stedt och Anders Eriksson en stund senare de femhundra meterna i den angivna riktningen ... och fann dvärgspoven!
Att en dvärgspov ses i Sverige är en sensation i sig,
men frågan är om inte sättet den lokaliserades på
är en ännu större sensation.
Dvärgspoven blev kvar på Öland i
två månaders tid, t.o.m. en bit in i november. Men
den bytte lokal flera gånger och hittades mirakulöst
igen av duktiga fågelskådare. Men det var bara en
av dem som hade slagruta och energikunskap som
hjälpmedel. Dvärgspovens flyttning går normalt från
östra Sibirien till övervintring i Sydostasien och Australien.

Lätet gäckade oss
Några minuter senare var vi tillsammans med platschefen Johan Stedt klara att ta bilen upp längs Fyrvägen och leta. Då ... DÅ hördes lätet igen!
S L A G R U T A N

Text : Göran Andersson
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LEYLINJER
Arne Groth är en av Sveriges främsta slagrutemän.
Här följer åttonde delen av en intervjuserie Eva Svensson gjort hos Arne.
mellan jordströmmarna som skapar leylinjesystemet. För
ungefär 10 år sedan mätte jag upp detta. Linjerna hade riktning
mot de två närmsta gotländska kyrkorna. Leylinjerna går ofta
genom gamla märkliga platser. Dessa linjer hade en
riktning från Gnisvärd till någonstans mellan Åbo och
Helsingfors. Största delen av Sverige ligger väster om
denna linje och sydöstra Finland och Ryssland ligger
öster om linjen. Denna sorts linjer brukar gå genom
märkliga platser, men denna gick ”bara” genom havet,
men så kom jag på någonting annat. Curry- och
hartmannlinjer betyder ofta mycket för energierna på
gamla gravfält eller fornminnesområden, men sen kom
jag på att väster om denna linje har man använt
hartmann och currylinjer, men öster om linjen har man
använt både curry och den s k ”finska curryn”. (steg
70, mer om den i nästa nummer av Slagrutan). Exempel
finns på en annan skeppssättning på Gotland. Frågan
är då om vissa sorters jordstrålning på något sätt kan
ha olika karaktär på t ex olika sidor av en sådan här
stor linje som den som går genom Gnisvärd? Det kräver
ju en stor undersökning av några envisa personer.

Eva: Arne, vill du berätta lite om leylinjer?

Eva: Varför placerar man fornminnen vid leylinjer?
Arne: Leylinjer består ju bl a av jordströmmar och
underjordströmmar, men även av linjer med frekvens
från steg 20 och lägre. Dessa frekvenser har med
andekontakter att göra och det var på den tiden viktigt
för människorna att ha tillgång till sådana kontakter i
landskapet. Leylinjerna förmedlade den själsliga
kontakten mellan människor som sysslade med
kulthandlingar.

Arne: Ja, leylinjer intresserade mig en del. Vad jag med en
gång fann när jag gick med slagruta var att de tycktes vara
uppbyggda av en serie parallella jordströmmar. Det kunde
vara en jordström som var ca 45 cm bred och sedan uppehåll
på 10-15 cm och sedan kom nästa jordström som var lika
bred osv. Det kunde vara uppbyggt symmetriskt så att det
fanns ett område mellan som var 1-1½ meter brett som
saknade den här jordstrålningen. Det kunde vara 12 till 24
parallella jordströmmar som låg i ett snyggt mönster på
vardera sidan av det tomma utrymmet.
Vid Gnisvärd på västra Gotland, ca 2 mil söder om Visby vid
Tofta, finns Gotlands största skeppssättning, på ena sidan
vägen. Vid andra sidan vägen finns 2-3 stora blockstenar i
rad. Parallellt med dem finns en avlång upprest sten. Det
verkar vara som man med dessa stenar velat markera någon
sorts gata. Den gatan är inget annat än det här tomrummet
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Eva: Är allt det här invävt i leylinjen?
Arne: Det vi brukar titta på och mäta med slagruta är
själva ”spaljen”, som är som en grund. Den byggs på med
olika ”blomster”, dvs de låga frekvenserna som man ”dansar”
efter. Tänker man på detta vis så får det hela ”liv” på ett
annat vis. Man ser detta ”liv” i t ex leylinjer och
bronsåldersjordhögarna och sådant människorna sysslade
med.
Eva: Hur kan du visa det?
Arne: Jag kan ju se det t ex på slagruteutslag och undersöka
vad som händer om jag ”spelar de antimagiska tonerna”.
(Se tidigare intervju i Slagrutan nr ??) Jag kan slå ut en
lågfrekvent linje genom att ”spela” dess ton. Då börjar de
lågfrekventa linjerna krypa ihop väldigt långsamt. Jämför t
ex med vad som händer med en currylinje när jag ”spelar”
currytonen. Det är som att trycka på sladdkontakten, då
strömmen slutar omedelbart, dvs curryn försvinner
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omedelbart. De andra liksom biter sig fast mer och försvinner
därvid långsammare.
Eva: Hur kan vi uppleva detta?
Arne: Jag tror att det är nyttigt för oss att liksom människorna
på den tiden försöka känna och uppleva hela den ”fest”,
hela det ”liv” som finns utefter en sådan här linje, på kullarna
osv. Nu ser vi det mest som ett slagrutemekaniskt uppbyggt
system, som vi bara mäter på.
Eva: Du menar att vi inte bara ska söka och tänka på
linjestrukturerna utan även försöka gå tillbaks i tiden och
försöka känna syftet med linjerna?
Arne: Ja, vi ska försöka att ”leva in” vad som hände utefter
linjerna och vad de stod för. Stanna upp och känna efter på
olika plan.

S L A G R U T A N

Eva: Kan man jämföra detta på något sätt med aboriginerna
i Australien som ju lever med sina ”songlines”. Dom vandrar
och kommunicerar med hjälp av dem osv.
Arne: Ja, i den vandringen finns nog alla frekvenserna med.
Vandringsfrekvensen kan vara långsamt lunkande eller
halvspringande. Där finns de höga tonerna och de låga
brummande tonerna. Dom kunde ju konsten att göra
shamanska resor till urvärlden där de hämtade sina kunskaper.
Då behövdes ju de här strukturerna. Vi lever idag ett helt
annat liv och har svårt att ställa om oss och känna in det här.
Och ännu värre är det väl för oss att som de klä av oss spritt
nakna och kunna känna och uppleva linjerna i kroppen, sjunga
tonerna och notera vad som händer osv. Men det kanske blir
forskare som kommer fram till det också så småningom.
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JORDSTRÅLNING OCH HÄLSA
Människor tycks förr i tiden ha tagit större
hänsyn till jordstrålning än vad vi gör idag.
På åtskilliga håll i världen så kan vi, vid undersökning av
boplatser, se att man byggde bostäderna så att man skulle
undvika negativ jordstrålning inomhus och speciellt på
sovplatserna. I Spanien har Dick Sjöberg undersökt den lilla
staden Casares, 2 mil norr om Estepona vid Costa del Sol.
Husen är till stora delar anpassade till curryjordstrålningen
och har byggs så att jordstrålningen går längs väggarna så
att man slipper den inne i husen.
Det vimlar också av exempel på fornminnen, tempel,
pyramider m.m., som byggts med hänsyn till jordstrålningen
och där man även utnyttjat den välgörande jordstrålningen.
På sådana platser hittar man ofta speciella jordstrålningslinjer
och mönster. Ofta är fornminnen placerade i raka linjer och
ligger längs en s k leylinje, som förbinder dem. De äldsta
svenska kyrkorna är byggda med tanke på jordstrålningen
och likt många gamla borgar är de byggda så att rummen får
positiva energier inuti.
Vi tycks successivt ha tappat mer och mer kunskap om
jordstrålningen. I vår tid har man i stort sett bara letat efter
vatten med slagruta. Gamla handgrävda brunnar är normalt
tagna med slagruta. Det finns fortfarande kvar några män
ute i landet, som varit slagrutemän och brunnsgrävare. Idag
ökar kunskapen om jordstrålning igen. Många lär sig gå med
slagruta och mäta energier. Det kan vara jordstrålning,
brunnsvatten, auror, el och annat som
man mäter.
Intresset ökar i takt med att man ser
nyttan och nöjet med den. Många
försöker utforska hur man använde
energierna i forntiden. Andra är mer
intresserade av att studera
hälsoeffekten av den negativa
jordstrålningen och hjälper
medmänniskor till hälsa genom att
göra hembesök och kontrollera att de inte har placerat sin
säng eller någon sittplats fel.
I stort sett alla kan lära sig att gå med slagruta.

MÄTMETODER
De vanligaste verktygen för att mäta jordstrålning är slagruta,
pekare och pendel. Det är inte verktygen utan den mänskliga
kroppen som reagerar för strålningen. Slagruteverktygen
visar när och var kroppen reagerar. Det krävs viss övning
för att skilja olika jordstrålningstyper åt och få säkra resultat.

OLIKA JORDSTRÅLNINGSENERGIER
Jordstrålning är osynlig energi. Den finns över hela jorden,
oftast i form av linjer eller områden och varierar kraftigt i
styrka, storlek och egenskaper. Dåliga jordstrålningsenergier
för människor är bl. a. vattenådror, currylinjer, hartmannlinjer,
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bergsprickor och virvlar. Curry o Hartmann, som gav namn
åt ett par av linjerna, var båda slagrutekunniga läkare.
När de inte hittade orsaken till patientens sjukdom tog de
ofta slagrutan och undersökte sovplatsen och fann då många
gånger negativ jordstrålning. När patienterna flyttade sängen
minskade eller försvann många problem.
Currylinjerna går med cirka fyra meters mellanrum över hela
jorden. Linjernas riktning är nordöst – sydväst men de går
också med ca fyra meters mellanrum vinkelrätt åt andra hållet,
d.v.s. nordväst – sydost och bildar därför ett nät.
Hartmannlinjerna bildar ett liknande nät, men med mindre
avstånd mellan linjerna. Linjerna har en bredd, normalt ca 20
– 50 cm och finns på alla våningar i en byggnad, d.v.s. de ser
ut som en mur. Bergsprickor och underjordiska vattenådror,
som också går att mäta med slagruta, kan ha varierande form
och bredd.
Det finns också välgörande jordstrålning, som vi mår bra av
att vistas på och som vi kan lära oss att hitta med slagruta.
Healingpunkter används av många som meditationsplatser.

MILJÖPÅVERKAN
Växter tycker normalt inte om stark jordstrålning. De, som
trots allt växer på en negativ plats, uppvisar ofta olika former
av skador, t ex så kan toppen på ett träd torka och en annan
växt kan vara förkrympt. Professor Leif Floberg har bl. a.
givit ut en bok med många bilder på skadade träd och buskar,
som växer på fel plats. Det finns också växter, som tycker
om att växa på negativ jordstrålning.
Insekter, som söker negativ jordstrålning är t ex humlor och
bin. Biodlare, som provat olika placeringar, har märkt att
honungsskörden ökat markant vid rätt placering av bikuporna
i förhållande till currylinjerna.
Fåglar. De flesta verkar ogilla negativ jordstrålning, undantag
tycks t ex vara ugglor, hackspettar och många rovfåglar.
Djur. Många känner till att katter tycker om negativ
jordstrålning och ofta ligger där. Thord Neumüller har studerat
grodyngel och sett att de kläcks bäst i strålningsfria zoner.
Thord har noterat att djurstigar ofta följer jordstrålningslinjer.
En del djur väljer negativa strålningszoner som viloplats, inte
bara katter utan även björnar, harar och många ormar. Men
de flesta av våra tamdjur, t ex kor, hästar och får, skyr
strålningen och kan bli sjuka av den. Dr Eduard Jenny, en
schweizisk forskare, har gjort försök på råttor och hamstrar,
där han placerade burarna på dåliga respektive bra platser
och undersökte vad som hänt med djuren. Han såg skillnad
på deras hälsa, aggressivitet, trivsel, tillväxthastighet av
inopererad cancer, förmåga att få ungar, deras vikt mm.

ERFARENHETER
Det har gjorts många undersökningar av jordstrålningens
hälsopåverkan på människor.
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Käthe Bachler, från Österrike, undersökte
över 3.000 hem och sovplatser för ca 12.000
personer med avseende på jordstrålning. Hon
följde upp ca 500 cancerfall och ansåg att alla utsatts för
farlig jordstrålning Hon fick statsanslag och samarbetade med
läkare på flera större sjukhus.
Käthe Bachler menade att barn upp till 2-3 år reagerar naturligt
och flyttar sig från sjukdomsframkallande jordstrålning – om
de har möjlighet. Många har rapporterat att spädbarn, som
skriker mycket i sängen, ofta ligger på en negativ plats. Flyttas
sängen till fritt läge tystnar barnet och sover lugnt redan första
natten. Käthe undersökte även skolbarn och såg att barn med
oro, koncentrationssvårigheter m.m. ofta hade negativ
sovplats hemma eller satt på negativ jordstrålning i skolan.
Hon menade att upp till 95 % av barn med problem sov eller
satt ”fel”.
I Sverige har Thord Neumüller undersökt tusentals
sängplatser. Forskare vid Dulwich Health Society, USA, har
studerat fler än 25.000 personer med avseende på samband
mellan hälsa och utsatthet för jordstrålning. Deras uppfattning
är att strålningen i sig inte orsakar sjukdom, men påverkar
vårt immunförsvar och kroppens förmåga att orka kämpa
mot t ex virus och bakterier.
Som exempel på symtom, problem och sjukdomar olika
slagrutemän funnit ha samband med jordstrålning kan nämnas:
cancer, led- o muskelvärk, trötthet, sömnsvårigheter, kramp,
yrsel, missfall, plötslig spädbarnsdöd, hjärtattack, huvudvärk,
irritation, hyperaktivitet, inlärningsproblem, depression,
mardrömmar, gnissla tänder, svårt bli gravid, m.m. Ett starkt
samband med negativ jordstrålning tycks enligt många
slagrutemän finnas med cancer. Den som fått cancer anges
oftast ha sovit eller haft sin arbetsplats på negativ jordstrålning.
Cancern brukar uppstå just där en currylinje går över kroppen.
Varje linje är olika stark. Ju starkare jordstrålning ju snabbare
tycks hälsan påverkas. Platser där flera olika slags negativ
jordstrålning sammanfaller, t ex en currylinje och en
vattenåder, blir därför extra negativa för hälsan.
Från flera sjukhus har sjuksköterskor berättat att patienter i
vissa sjukhussängar tycks ha svårare att tillfriskna. Det finns
exempel på avdelningar där man p g a dåliga erfarenheter
undviker att placera sängarna på en del platser. Orsaken har
ofta visat sig vara negativ jordstrålning då man testat dessa
platser. Likadant kan bönder ha problem med vissa bås, där
djuren lättare blir sjuka eller infertila.

ATT SKYDDA SIG
Det är viktigt att inte sitta länge eller ha sängen placerad på
sjukdomsframkallande jordstrålning. Kontrollera därför att
platser där du tillbringar lång tid är fria från negativ
jordstrålning. Speciellt viktigt är en strålningsfri sovplats Där
tillbringar vi i snitt en tredjedel av vårt liv. Får kroppen varje
natt vila och inte utsättas för de extra belastningar som den
negativa jordstrålningen utgör, så kan den återhämta sig efter
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dagens arbete och vi mår naturligtvis bättre. För den som
har stillasittande arbete är arbetsplatsen lika viktig att
undersöka. Finns det negativ jordstrålning på sovplatsen så
är det bäst att flytta sängen till ett fritt läge. I undantagsfall,
då det inte går att flytta på sängen, t ex beroende på
sovrummets storlek, så kan man minska den negativa
jordstrålningens inverkan genom att störa av den på olika
sätt. Det säkraste är dock alltid att flytta på sängen.
Människor är olika känsliga för jordstrålning. En del reagerar
även på svag jordstrålning. Ofta är det personer som redan
har hälsoproblem. Andra kan tåla mer, men det är ändå en
onödig belastning för kroppen att vistas där länge och det
kan ge problem på sikt. Genom kinesiologi, som är en slags
muskeltest, så kan man testa fram den individuella
känsligheten. Den kan också variera för olika typer av linjer.
Den strålning som man varit utsatt för en längre tid reagerar
man normalt starkare på. Genom muskeltest så kan man exakt
mäta fram vilka platser som personen reagerar på. Man kan
också testa platsen genom att mäta auran med slagruta. Auran
minskar i storlek på en negativ plats. Är platsen mycket dålig
så försvinner auran helt utanför kroppen. Auran kan också
splittras, vilket innebär att de flesta auror minskar, men en
eller ett par istället delas eller ökar i storlek Det innebär att
auraskikten ligger oregelbundet runt kroppen och medför
hälsoproblem. T ex brukar elöverkänsliga ständigt ha en
splittrad aura, även utan påverkan från jordstrålning. På starkt
elöverkänsliga kan kanten på en aura ligga åtskilliga meter
bort eller ha upplösta konturer.
Prova på att känna efter hur en plats känns. De flesta har,
efter kort övning, förmågan att kunna avgöra om en plats är
bra eller dålig att vistas på. De flesta av oss har aldrig kommit
på tanken att medvetet stå och känna efter hur platsen
förändrar hur vi mår. Känn efter om det märks något i kroppen
som inte känns på en annan plats, t ex svag huvudvärk,
vibrationer i kroppen, trötthet eller allmän svaghet. Gör det
ont någon stans i kroppen? Trycker det någonstans? Förändras
humöret? Alla reagerar olika och känner på olika sätt, främst
beroende på var det finns blockeringar i just den kroppen.
Det är oftast mycket små förändringar. Öva genom att stå
någon minut på olika platser, blunda och känn efter om det
blir någon svag skillnad. Känns det inte bra så flytta till en
annan plats. Det är alltså ofta platsen som påverkar hur vi
mår just för stunden. Den plötsligt påkomna tröttheten eller
värken kan ha med platsen och göra. Prova olika platser och
lär dig att omedelbart flytta till en plats där det känns lugnt i
kroppen och där du kan slappna av, om du hamnat på en
dålig plats. Till slut kommer du att automatiskt flytta dig från
alla negativa platser, precis som de riktigt små barnen gör. Vi
har bara tappat förmågan tillfälligt för ingen uppmärksammat
oss på att vi har den och för att vi under vår uppväxt fått sitta
och kanske ligga stilla för länge på dåliga platser.
Eva Svensson
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LUNGNARÖ - HÖGEN I HASSLÖV
ÅTERINVIGD
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LUNGNARÖ-HÖGEN

Inglinge hög
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VI HAR BILDAT EN FÖRENING som kan bli en
LOKALFÖRENING under SLAGRUTEFÖRBUNDET

SLAGRUTAN TVÄRS
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening och består av slagruteanvändare som
är medlemmar i Svenska Slagruteförbundet SSF och
personer som förbinder sig att arbeta efter SSF´s stadga § 1 Ändamål.
Aktiviteterna inriktar sig främst på

-

att med slagruta och liknande undersöka olika energier.
att medlemmarna skall få större kunskap om jordstrålning.
att medlemmarna utvecklas genom aktivt arbete vid sammankomster och utflykter.
att verka för forskning på jordstrålning.
att verka för likformighet vid bedömning av jordstrålning.
att verka för gemensam utformning av riktlinjer för dokumentation och iakttagelser.
att medlemmarna ska vara delaktiga vid dokumentation av jordstrålning mm.
att utgöra ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan slagruteanvändare.
att verka för en sund nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring.

Endast medlemmar som är anslutna till Svenska Slagruteförbundet SSF erhåller tidningen SLAGRUTAN
gratis.

Som namnet antyder vill vi vara en förbindelselänk mellan alla medlemmar som finns i
regionen TVÄRS. Du som är medlem i SSF är alltid välkommen på våra månatliga
möten.
Plats, tid och program kan du alltid se på vår hemsida www.slagrutan.org ,
gå in på FORUM och kolla under rubriken Kurser, föredrag och möten.
Medlemsavgiften är 100:- Kr. per år, deltagande under en enstaka kväll kostar 50:- Kr.
Mötesplats:

Tid:

Rostahemmet
Rostagatan 34
ÖREBRO
18.30

Vårt program:

6. april

4. maj
1. juni

Hur kontrollerar vi en sängplats?
Övningar att hitta och bestämma olika typer av störningar – eller att söka den goda
platsen från början
Jordbundna själar och energiportar
Gun Britt Haraldsson berättar för oss
Hur arbetar man med en ”riktig” slagruta
att använda en speciell grepplängd för att få bättre utslag

För SLAGRUTAN TVÄRS
Rolf Heinemann

SundsvallsRutan

planerar att hålla ett Höstmöte i Sundsvall

i början på september, boka tiden redan nu
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Jordbävningar och richterskalan
en artikel som fanns i Illustrerad Vetenskap

När seismologer skulle bedöma styrkan av en jordbävning i
början av seklet, gick de runt och såg på ödeläggelsen. Det
var alltför inexakt, ansåg den unge fysikern Charles F Richter (1900-1985). År 1927 studerade han massor av de våglinjer som de känsliga seismograferna hade ritat på papper i
samband med jordbävningar i Californien.
En svag jordbävning i bebyggda områden kunde vålla mycket
större förstörelse än en jordbävning i öde trakter - även om
skalven i de obebyggda trakterna gav mycket större utslag
på seismograferna. På samma sätt gav en kraftig, men djupt
liggande, jordbävning mindre förstörelse än svagare skakningar
med centrum nära jordytan.
Utifrån förhållandet mellan våghöjderna på seismogrammen
föreslog Richter därför ett nytt, objektivare system 1935. Det
fanns bara tio steg på hans skala, men eftersom det var en så
kallad logaritmisk skala kunde skalan innehålla mycket stora
skillnader i styrka. En skakning, som mäter fem på Richterskalan, är t ex tio gånger kraftigare än en styrka på fyra, och
100 gånger kraftigare än en på tre.
Man har aldrig mätt kraftigare jordbävningar än 8,9 på Richterskalan. "Det är en begränsning i jorden - inte i skalan", har
Richter sagt.
Red.:
Världens kraftigaste jordbävning har uppmätts 22 maj 1960
i Chile med en styrka på 9,5 !
Red.:
Vi är några personer som på senare tid har lagt märke till att
det ofta är svårt att sova när våra medier rapporterar om
jordbävningar. Nu är det möjligt att kolla på följande hemsida
om din känsla och verkligheten stämmer överens.
http://earthquake.usgs.gov/
Dessutom tycks Hartmannlinjerna vara betydligt bredare under den tiden - även när det inte är dags för fullmåne.
Jämför med rapporten i SLAGRUTAN nr. 39 2005-3 och rapportera gärna till redaktionen om du har liknande erfarenhet.
Foto: UPI/Bettmann
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Djuren har mycket lättare att
upptäcka spöken än vi
Djuren har mycket lättare att upptäcka spöken än vi,
hävdar författaren och biologen Lyall Watson i boken
”På liv och död” (Norstedts förlag)
En av Watsons kvinnliga bekanta berättade för honom
hur hon en natt drömde att hon lämnade sovrummet,
promenerade genom rummen i villan, förbi maken som
satt och läste i vardagsrummet och sedan tillbaka igen.
När hon vaknade satt familjens tre katter vid hennes
fotända och tittade storögd på henne.
Hennes man var häpen. Han avslöjade att katterna i
samlat trupp just företagit en större rundvandring
genom villan. – Exakt som om dom följt i mina fotspår
i drömmen, konstaterade hon.
Med hjälp av en hund, en katt, en råtta och en skallerorm
undersökte den amerikanske forskaren Robert Morris ett
ökänt spökhus. Samtliga djur fördes ett och ett in i ett rum
där det en gång begåtts ett mord.
Hunden hann en halv meter in i rummet, sedan började
den morra och retirerade baklänges ut genom dörren. Ingen
övertalning kunde få den tillbaka in i rummet.
Katten bars in i rummet i famnen på sin matte. Efter en
halvmeter klöste den sig fast på mattes axlar och spände
väsande fast blicken i en tom stol.
Råttan reagerade inte alls.
Ormen intog omedelbart försvarsställning mot stolen.

Häxorna använde katten som ett slags antenn eller
förlängning av de egna sinnena för att upptäcka
svåråtkomliga signaler.
Medier – ”synska” personer som ser eller hör saker
som vi andra inte kan upptäcka – är vanliga människor
som lyckas tänja ut sin varseblivningsförmåga.
Anser Lyall Watson
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ANNONSER

VI SÖKER NY HEMSIDESREDAKTÖR
Dina arbetsuppgifter
är att ansvara för vår hemsida, innebärande
att aktivt arbeta med den, t.ex. med
underhåll och uppdatering och dessutom vidareutveckla den så att den blir
ännu mera intressant, lättläst och
uåtriktad.
Dina kvalifikationer
du är medlem i SSF och du är intresserad att arbeta med datorer och har
viss vana av arbete med en hemsida.
Det krävs ett mycket intimt samarbete med SSF´s styrelse.

Vill du veta mer
så hör du av dig till vår ordförande Eva
Svensson och/eller hos vår nuvarande
redaktör Mattias Nyrell, som kommer
att sluta.
(Bådas adresser hittar du på sida 2)
Tillträde
Årsmötet fattar beslut under kommande konvent under Kristi Himmelfärdshelgen år 2006.
Samarbete med vår redaktör önskas
starta så tidigt som möjligt.

Du som håller kurser eller ett föredrag i Slagruteförbundets
namn kan nu mot portoavgiften rekvirera denna affisch hos
Rolf Kjellström (se sidan 2).
Affischen är tryckt i huvudsakligen blå färg och finns i både
A3 och A4 storlek.

Vill du veta var telemasterna är placerade, så
använd följande länk från Post- och telestyrelsen:
http://e-tjanster.pts.se/Map/

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen
att medlemmar som åtager sig att undersöka
jordstrålning, leta efter vatten. spåra förlorade
objekt, finna hälsosam resp. skadlig strålning,
auraenergier mm. får möjligheten att tills vidare
ha en gratisannons på den här sidan. Välkommen alla andra som vill vara med.

Uddevalla med närområde
Svante Lindström undersöker bostäder för att fastställa var de bra och dåliga platserna finns.
Söker vatten och avlägsnar traumaringar.
Tel.: 0522-721 88

Tag kontakt med redaktionen om du funderar på något.
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HÄRMED
INBJUDER
VI
ALLA
TILL
SLAGRUTANS
REDAKTION HAR UNDER LÅNG TID EFTERLYST
LÄSARNAS FOTOGRAFIER. VI VET
JU ATT DET ÄR MÅNGA SOM FOTOGRAFERAR MYCKET UNDER VÅRA MÖTEN, PÅ UTFLYKTER OCH ÄVEN PRIVAT, MEN VI ÖVRIGA HAR HITTILLS
BARA I RINGA OMFATTNING FÅTT SE ERA ALSTER.
Har du sett GALLERIET på vår hemsida med
några fotoalbum???? Du har väl tittat - eller???
Nu får du chansen att vara med - våra bilder
skall förmedla mer om hur det går till när vi sysslar med slagrutan.
TEMA FÖR TÄVLINGEN:
Bilden skall förmedla vårt arbete med slagruta eller
annat sökverktyg i alla tänkbara situationer.
Pappersbilder i storlek 10 x 15 cm
Namn och tel.nr skrives på baksidan
Digitalbilder även dessa i storlek 10 x 15 cm, men
med minst 200 dpi, eller mer, antingen på diskett eller
CD. Namn och tel.nr skrives på framsidan
S L A G R U T A N

Priser: 1. pris medlemsavgiften för år 2007
2. pris en fotobok om digitalfoto
3. till 5. pris en pendel
Sista insändningsdag: 15 oktober 2006
Juryn består av:
Bo Westling och Rolf Heinemann

Vinnarna och ett antal övriga bilder kommer att publiceras i decembernumret av tidningen och ett stort urval kommer även att dyka upp som album på vår
hemsida.
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