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Redaktörens rader:

Bilden på framsidan har tagits av Lars Carlsson under
besöket vid St. Sigfrids källa, nära Husaby kyrka, där
Sveriges förste kristna konung döptes.
Är det månne möjligt att även smaka på vattnet eller
måste man nöja sig med att fastställa polaritet och
vattenkvalitet enbart med hjälp av pekarna??

Stress - stress.
Varje människa måste själv välja sitt tempo för att und-
vika stress. Hur många aktiviteter skall vi ägna oss åt?
Men problemet är att vi ofta inte kan göra något åt
situationen själva för att vi oftast inte ens är medvetna
om att vi är stressade och att dagens livssituation styrs
av faktorer från vår omvärld.
En orsak är att vi har ett alldeles för speckat schema.
Vi behöver ”reflektionstid” att kunna få landa i det vi
kallar för här och nu.
Har jag lovat att den här tidningen skall vara färdig till
en viss dag och jag inte kan klara det så vaknar mitt
samvete och därmed börjar stressen att öka. Och värre
blir det när en ordentlig förkylning ytterliggare hjälper
till att att kullkasta mitt uppgjorda schema.

Det gäller att trots denna situation skaffa sig den nöd-
vändiga reflektionstiden och lita på läsarnas förståelse
över en något försenat lässtund.

Alla bidrag från Er läsare som kommer före sista
inlämningsdagen uppskattas därför extra mycket och
belönas med positiva tankar. Prova någon gång ge-
nom att kontrollera med pendel eller pekare ! !

er redaktör

Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Oj, vad trött man kan vara ibland. Behöver
sova! Har varit på slagrutemöte. Den här

gången i Hällekis. Ett härligt och roligt möte med mycket bra
arrangemang.
Tack Helena och Göran för det! Men det är ju likadant varje
gång, man får åka hem och sova efteråt. För på mötet hinner
man inte! Där händer så mycket trevligt och det är så många
personer man vill prata med. Det är alltid några som sitter
kvar och pratar länge, länge. När klockan blivit två på
lördagsnatten var vi bara några kvar.
Då kom en främmande man in till oss. En märklig man. Han
böjde 2 teskedar inför våra blickar. Den ena blev dessutom
svart. Han fick cigaretter att flytta på sig utan att nudda dem.
Bluffade han eller var det verkligt? Vi var skeptiska, mycket
skeptiska. Trots det så böjde sig skedarna inför våra ögon
fast han nästan inte rörde dem. Var det bluff? Vet ej. Det är
irriterande att inte veta!

Jag kan tänka mig att många som kommer i kontakt med
slagrutefolk känner så här. Bluffar den de träffar eller
fungerar verkligen slagrutan?? Är det personen som medvetet
ändrar handen så pekaren rör sig? Många utomstående väljer
nog att tro det, speciellt som de s.k. vetenskapliga
”förståsigpåarna” säger sig ha visat att det bara är vår tanke
som får pekarna att röra sig. Andra väljer att prova själva
och blir då överraskade när de märker att det fungerar.

Vi som går med slagruta och pekare vet ju att det fungerar
och att vi inte bluffar, för det är ju en teknik, som man kan
lära sig. I stort sett alla verkar kunna lära sig att gå med
slagruta. En del har lite svårt i början, för andra går det nästan
direkt. Per-Uno och Jenny Fransson har börjat plocka bort
blockeringar i auran och i kroppen på de som har svårt att
komma igång. Jenny ser med sitt auraseende var det är
obalans och då tar Per-Uno bort den med healing. Och se,
personen kan sen direkt gå med slagruta. Det har fungerat
varje gång de gjort det! Så kanske är det så att alla egentligen
har förmågan men en del kan inte få fram den p.g.a. obalanser
i kroppen och auran. Vi har under årens lopp lärt flera hundra
personer att gå med slagruta och bara misslyckats med två.

Alla som kan healing kan ta bort energistoppen. Prova själv
att leta upp obalanser i auran med pekare. Håll t ex en pekare
vid golvet och för den sakta uppåt längs kroppen medan du
frågar på vilken höjd stoppet sitter. Notera var du får svar,
dvs var pekaren rör sig. Dra den sen från sida till sida på
kroppen och fråga var stoppet är. På så sätt får du fram
korspunkten mellan de två utslagen du fått. Där är stoppet.
Sedan kan du heala bort det. Och om du inte lärt dig heala så
kan du göra det i alla fall, för alla är födda med även den
förmågan. Håll handflatorna ca 3 dm från varandra, riktade
mot varandra och tänk koncentrerat medan du verkligen
slappnar av ordentligt. Tänk: Nu löser jag upp det här

energistoppet på ett hälsosamt sätt. Troligtvis fungerar det
för dig, så att personen därefter kan gå med slagrutan.
I värsta fall får du väl ta till det gamla knepet att hålla på
personen när han provar att gå med slagrutan. Håll i en axel,
en arm eller i händerna och följ med när han går runt och
provar. Det brukar fungera. Det kan många intyga. Någon
gång har vi sett att personen haft alldeles för mycket metall
på sig. Så du kan alltid prova att be personen ta av klocka,
plånbok, nyckelknippa, mobil (även om den är avstängd) och
ev skärp, speciellt om det har metallspänne, för all metall på
kroppen stör, särskilt metall på huvudet och meridianerna.
Har sett många komma igång med slagrutan då, förutom några
som fortfarande fått konstiga och dåliga utslag. De har då i
flera fall haft avstörningsbrickor på sig, t ex bios-brickor i
mobilen! Så de har själva stört av linjen medan de letar efter
den. Inte konstigt att det inte fungerar.

Här talar jag tyvärr av egen erfarenhet. Gjorde en miss på
senaste Garpenbergsmötet då jag skulle testa ”nya” slagrutan,
som Rolf Heinemann presenterade. Kunde inte få riktiga utslag
med den, utan det kom först en halvmeter efter jag passerat
linjen. Och den nya slagrutan som skulle vara så bra! Gick
fram och tillbaka många gånger men inte blev det bättre för
det. Först när jag kom på att jag hade en avstörningsbricka i
mobilen, och tog bort den, så fungerade det som det skulle.
Ja, oj vad man kan göra bort sig ibland! Men det är av
misstagen vi lär oss och kan lära andra.

Hälsar

Eva Svensson
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1. Mötets öppnande
SSF:s ordförande Eva Svensson förklarade årsmötet öppnat
och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande
Mötet valde Agne Olausson.

3. Val av mötessekreterare
Mötet valde Siw Andersson.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att
jämte ordföranden justera mötesprotokollet
Mötet valde Eva-Lena Bard och Lars Carlsson.

5. Upprättande av röstlängd
Beslöts att röstlängd inte behöver upprättas eller medlems-
förteckning kontrolleras annat än i händelse av votering eller
slutna val. Bilaga 1.

6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Mötet godkände styrelsens utlysande mötesinformation.

7. Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
Under punkt 23, Övrigt, anmäldes Information om höstmöten.

8. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen har skickats ut med kallelsen och
lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 2.

9. Ekonomisk redogörelse för år 2005
Förbundets kassör Kerstin Brantryd redogjorde för innehållet
i Årsredovisning 2005, vilken lades med godkännande till
handlingarna. Bilaga 3.

10. Revisionsberättelse
Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Bilaga 4

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
beslut om uppkommet över- eller underskott
Resultat- och balansräkningen redovisades och fastställdes.
Årets vinst 13 388 kr balanseras i räkning till nästkommande
år.

12. Redogörelse för Egons fond
Karl-Erik Johansson informerade om att fondens behållning
har ökat med 550 kr sedan förra årsskiftet och uppgick per
2005-12-31 till 28 310 kr.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005.
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14. Val av styrelse
A  Till ordförande för en tid av ett år valdes Eva Svensson
(omval).
B  Mötet accepterade Rolf Heinemanns avsägelse från vice
ordförandeposten och valde Agne Olausson till vice
ordförande för en tid av ett år (fyllnadsval).
C Till kassör för en tid av två år valdes Kerstin Brantryd
(omval).
D Till övriga styrelseledamöter på två år valdes Anita
Elmerfeldt (omval) och Rolf Heinemann (nyval).
E Till suppleant på ett år valdes Regina Siuvatti (omval).
Styrelsen fick i uppdrag att utse ytterligare en suppleant som
förhoppningsvis även kan fungera som redaktör för hemsidan.

15. Val av revisorer
Till revisorer valdes Siw Andersson (omval) och Birgitta
Wellén (nyval) för 1 år vardera samt som suppleant Roland
Pettersson (omval).

16. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Benny Karlsson (samman-
kallande), Britt-Marie Lundgren samt Irene Djärv. Samtliga
för en tid av 1 år.

17. Val till tidningen
Till redaktör valdes Rolf Heinemann för 1 år och ansvarig
utgivare skall förbundets ordförande vara.

18. Val till hemsidan
Styrelsen fick i uppdrag att lösa problemet med att hitta en
redaktör för hemsidan. Mötet godkände att det kan komma
att kosta pengar.
Ansvarig utgivare skall förbundets ordförande vara.

19.  Egons Fond
Till fondförvaltare valdes Karl-Erik Johansson (samman-
kallande), Kerstin Brantryd och Birgit Thunqvist. Dessa för
2 år vardera. Till suppleant valdes Lars Carlsson för 1 år.

20. Styrelsens förslag till reviderad budget för år 2006
Kassören redogjorde för planerade intäkter och kostnader
för 2006 och årsmötet godkände styrelsens förslag till
reviderad budget. Bilaga 5.
Eva Svensson tog här upp ett förslag från styrelsen om att
den som arrangerar ett möte (konvent och höstmöte) inom
SSF ska få delta kostnadsfritt på ett annat möte innevarande
eller nästföljande år. Detta gäller för endast en person av
arrangörerna och avser kost och logi.
Den summa som detta kostar i uteblivna intäkter kommer
att fördelas på samtliga möten och innebär en ökad
kostnad per övrig mötesdeltagare på 20 – 30 kr.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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21. Styrelsens förslag till budget och
medlemsavgift för år 2007

I budgetförslaget har arvoden till styrelsen beräknats till
20 000 kr. Större delen av summan utgör skatter och avgifter
av olika slag.
Medlemsavgifterna för ordinarie medlem och familjemedlem
utan tidning höjs därmed med 20 kr till 220 kr/år resp. 140 kr/
år. Avgiften för nytt medlemskap efter 1 juli höjs med 10 kr
till 110 kr. Mötet beslutade föreslagna höjningar.
Bilaga 5.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2007.

22. Årets motioner samt förslag från styrelsen
Mötet beslutade enligt styrelsens ”Förslag om förändring i
SSF:s stadgar (andra gången)”. Bilaga 6.

Rolf Heinemann redogjorde för styrelsens förslag om att
lokalföreningar kan bildas inom Svenska Slagruteförbundet.
Bilaga 6.
Det viktigaste motivet är att på detta sätt försöka få in fler
medlemmar. Årsmötet godkände förslaget och utsåg en
arbetsgrupp bestående av Margot Granholm, Eva Svensson
och Rolf Heinemann. Arbetsgruppen fick i uppdrag att till
nästa årsmöte utarbeta ett förslag till ändring av för-
bundsstadgarna samt titta på förslag till stadgar för
lokalföreningar.
En enkät delades ut till medlemmarna ”Hur kan vi arbeta
lokalt med slagruta. Vem kan hjälpa till med vad?” Bilaga 7.

23.  Övrigt
Helena Frykstrand informerade om höstmöte i Hällekis vid
Kinnekulle den 25 – 27 augusti med temat ”Låt kunskapen
cirkulera”.
Slagrutan Mitt arrangerar möte i Sundsvall den 8 – 10
september med temat ”Runt en arkeologstig”.
Dessutom planerar Anne-Marie Carlsson ett höstmöte i
Umeå första helgen i november.
Konventet år 2007 blir troligen i Flämslätt om inget annat
förslag på plats lämnas till styrelsen.

Eva Svensson tackade mötesordföranden för ett effektivt
möte och förklarade årsmötet avslutat.
Årsmötesdeltagarnas tackade styrelsen för ett gott nedlagt
arbete med en applåd..

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Fortsättning Hemsidesredaktör

Kristoffer Eriksson
har fr. o. m. 24 sept och
tills vidare åtagit sig att vara
vår nye hemsidesredaktör.
Vi hälsar honom hjärtligt väl-
kommen i vår gemenskap.
Vill du ta kontakt med honom,
så hittar du alla uppgifter på
sidan 2 under rubriken ”Sty-
relsen”

FOTOTÄVLINGEN
Du har väl inte glömt att insändningstiden för fototävlingen
nu går mot sitt slut. Eftersom den här tidningen har blivit
något försenat så förlänger vi tiden t.o.m. 1 nov.

Än har chansen att få vara med!

EGON´s FOND
Det är Egon själv som hälsar så mycket till alla deltagare på
Sundsvallsmötet. Han vill rikta ett hjärtligt tack till alla som
så ”tappert” har hjälpt honom att kunna deltaga i alla ar-
rangemang och utflykter, så han slapp att känna sig ”utan-
för”.
Tyvärr ville dessa hjälpsamma människor inte ta emot nå-
gon som helst ersättning för detta !!
Så Egon vill härmed meddela att han istället har satt in en
slant på ”Egons Fond”.

HÖSTMÖTE UMEÅ

Programmet är under utarbetning och inbjudan kommer att
skickas till alla medlemmarna så fort det är klart.
Reservera därför tiden om du är intresserad.

3. tom 5. november  Brattby, Vännäs

SLAGRUTAN

Vill du att vår tidning skall finnas på ditt bibliotek, i väntrum-
met på vårdcentralen eller i ett café så vill vi påminna om att
du måste meddela redaktionen en fullständig adress.
För närvarande har vi ett antal överexemplar som skall an-
vändas till ”marknadsföring” - men det är bara du som kan
hjälpa oss med rätt sorts adresser.
Adressen till redaktören hittar du på sidan 2.
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traumaringar del 1
Arne Groth var en av Sveriges främsta slagrutemän.
Här följer elfte delen av en intervjuserie Eva Svensson gjort hos Arne.

Eva: Hur och när började du hitta traumaringar?
Arne: Det började väl ca 1990 när jag höll på med healing
och kände med slagruta och händer runt personer. Jag märkte
då att en del reagerade kraftigt när jag vidrörde punkter som
”låg i luften”, ibland rätt långt ifrån dem. Jag förstod inte
riktigt hur det där kunde vara möjligt. Effekten fanns både
på rygg- och framsidan. Det var det som gjorde att jag började
leta efter något. Vad det var visste jag till att börja med inte
alls. Jag hittade så småningom
nästan äggskalsliknande skikt runt
kroppen.

Eva: Hur tjocka?
Arne: Från ca 2 dm till en
halvmeter. Jag kunde med hjälp
av slagrutan hitta drag- eller
healingpunkter på vissa platser på
fram- och baksidan. Jag sökte
sneda linjer som gick ut från en
linje i nivå med försökspersonens
näsa och snett ut till detta skal.
De verkar ligga på olika
chakranivåer och därigenom kan
man i viss mån klassa problemet.
Sedan märkte jag att det fanns ett
samband mellan hur länge sedan
det var som traumat inträffade
och hur långt ut från kroppen det
låg, dvs. ”äggskalets” diameter.

Eva: Hur kom du på kopplingen
till ”trauman”?
Arne: Jo, en av personerna, som
jag kontrollerade på, hade varit med om en del tråkigheter
och det märkets att punkterna hade samband med t. ex.
smärtor och magont som var förknippade med gamla obehag.
Det såg alltså ut som om vi då och då i livet råkar ut för
saker som orsakar och bygger upp dessa obalanser runt oss
i våra auror. Jag började markera ut på marken var och hur
långt från kroppen jag hittade ”äggskalen” och snart märkte
jag att de verkade ligga efter en bestämd tidsskala. En
halvmeter motsvarande ungefär 10 år.

Eva: Så ringar som hörde till äldre minnen låg längre ut från
kroppen?
Arne: Ja, till att börja med så gjorde jag så att jag plockade
ut så många olika ringar jag kunde. Då märkte jag att jag inte
behövde bry mig om dragpunkterna på baksidan så mycket,
utan jag koncentrerade mig på de som gick snett ut framåt
vänster eller höger.

Eva: Vilket valde du, vänster eller höger? Spelade det någon
roll?
Arne: Nää, jag märkte att den lilla auraboll som blir runt
spetsen på en slagruta drar åt sig t ex traumaringen väldigt
bra. När jag lyfte så lade jag märke till att slagrutan böjde sig
och ”fick tag” i traumaringen i höjd med olika chakranivåer,
oftast var hjärt- och solar plexuschakrorna inblandade. När
jag då ”tog” ringen och backade märkte jag att personen

ofta reagerade kraftigt när jag
”drog”. En del föll i gråt, andra
fick ont någonstans. Då var det
bara att göra en liten paus och
sedan fortsätta att dra, då på
andra sidan. Så att jag
växeldrog till det ”hårda”
lossnade och försvann.
Nu är det ju så att auror kan
man ”prata” med. Så jag ber
att få ett svar på traumaringens
tjocklek. Är det svåra problem
så är det väldigt tjocka ringar.
Ju mer man lyckas dra bort av
ringen, desto smalare blir den.
Olika människors olika
problem är olika svåra att dra
bort.

Eva: Hur gör du när du tar bort
ringen?
Arne: Först har jag lokaliserat
punkten där jag kan ta ringen.
När jag drar bort ringen måste
jag koncentrera mig på att med

slagrutans spets fånga traumaringen, ungefär som när man
har en ful fisk på sitt spinnspö och håller den kvar där. Jag
sänker slagrutan så den kommer lågt nära golvet och höjer
den sakta upp medan jag söker efter traumaringens lägsta
del. När jag nått upp till ringen så böjer sig slagrutan lite och
jag fångar och drar medvetet bort ringen. Därefter gäller det
ju att ”avladda” den här slagruteauran jag har fångat. Nu
gäller det att inte släppa taget utan jag  släpper den först när
jag kommer med slagrutespetsen fram till mässingshandtaget
på ett element eller något liknande där jag kan jorda den.
När man efter ett antal dragningar lyckats få med sig och
oskadliggjort traumaringen börjar mungiporna gå uppåt på
den man jobbar med. Vill man praktiskt förenkla detta, så
man får kortare väg att gå, kan man t. ex. fästa ett grytlock
på ett trästativ och från locket koppla en ledande koppartråd
till något jordat.

Åke Pihlgren
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Eva: Det där var ju mycket besvärande psykiska saker du
lyckades ta bort. Har du lyckats ta bort något fysiskt problem?
Arne: Det beror ju på vad det är, om det är rent fysiska
skador eller mer psykosomatiska besvär. Fysiska saker kan
vara marigare. Om någon har t. ex. problem i magen har det
hänt att jag mäter ut och markerar ett antal ringar jag känner.
Sedan ber jag personen tänka på ett tillfälle då det gjorde
riktigt ont i magen. Då mäter jag ringarna igen och brukar
hitta en som vuxit och blivit mycket kraftigare, bredare. Och
då är det bara att jobba och dra bort just den. Då brukar
magproblemet släppa och man mår bättre. Det brukar bli
ganska så bra bestående effekt. Det är klart att man försöker
diskutera fram vad det var som inträffade vid den tiden då
traumaringen / problemet startade. Om man får koppling till
solar-plexus, dvs ringen sitter i den höjden, så hittar man
kanske något fruktansvärt stressigt.

Eva: Hur är det med ringar från tidigare liv?
Arne: Jag var uppe i Lappland, där var det en flicka, som
inte hade några större problem, men när hon var med ett
gäng kompisar som alla gick med slagruta, så var det bara
hon som inte fick utslag. Hon bad att jag skulle se om jag
kunde hitta någon orsak till detta, så att hon skulle få mer kul
tillsammans med sina slagrutevänner. Jag provade först med
att låta henne försöka hitta en källåder som fanns i lokalen
där vi befann oss, men det gick inte alls. Då gick jag tillbaks
i tiden och började söka efter någon sorts blockering, som
kunde påverka henne. Jag fann ungefär 150 år tillbaks i tiden
en kraftig ring, som hade med obehaget att göra. Jag hade
tongenerator med mig och kunde därför frekvensbestämma

ringen. När jag sedan lät tongeneratorn stå på med
traumaringens ton så lät jag henne gå fram och pröva att få
utslag vid källådern. Då fungerade det. Hon fick utslag. När
jag stängde av tongeneratorn så var det åter omöjligt för henne
att hitta källådern. Jag tillverkade då en ring, dvs en
metalltrådsspole, som motsvarade denna frekvens. När hon
hängde på sig den så den hängde över hjärtchakrat, då kunde
hon gå ut med sina kompisar och få utslag som alla andra.

Eva: Så det gick inte att plocka bort traumaringen?
Arne: Jovisst, jag gjorde ju healing och plockade bort
traumaringen. Men hon var så angelägen om att hon verkligen
skulle få slagruteutslag när hon var ute med sina vänner, så
jag gjorde spolen som hon kunde ha med sig och hänga runt
halsen, just när hon behövde få slagruteutslag.  En sådan där
liten sak kan ju hjälpa en person, som ju då själv märker att
problemet verkligen inte är hopplöst.

En flicka berättade om sin släkting i Lappland, som hade
författat en bok om en inträffad samisk händelse på 1700-
talet då en nybyggarfamilj hade blivit mördad. Det var en
ganska otäck skildring som stod berättad i denna bok. Boken
blev tryckt och positivt omskriven i lokalpressen. Den kom
ut i bokhandeln och låg i affärerna, men nästan ingen bok
såldes. Författaren kunde berätta att när boken kom ut i
bokhandeln så ringde en anonym mansperson till honom och
sade ”Du, jag har den där boken. Du ska nog inte sälja den
där boken.” Det var allt, sedan var samtalet slut. Författaren
tog senare hem den osäljbara restupplagan och jag fick se
ett ex. Jag fick i boken se en teckning på tre samer som
smög sig fram, en hade bössa, en annan hade spjut med sig,
Det hade tydligen gått magi i teckningen. Jag kollade
traumaringar på flickan som berättat om detta för sin släktings
skull. När jag i tur och ordning täckte över de tre samernas
ansikten med en papperslapp, så visade det sig att ett av
ansiktena hade koppling till traumaringen. Det kan ha varit
så att någon av samisk släkt hade sett boken och lagt magi
över den och magin kan ha råkat hamna över en av figurerna.
Det är svårt att förstå det på något annat sätt. Flickan var
alltså så engagerad i detta så när jag mätte på henne så hittade
jag en traumaring som reagerade med att bli större när jag
testade rätt ansikte.

Eva: Gjorde du så att det gick att sälja boken?
Arne: Nej, det var ju inget aktuellt problem och jag åtog mig
inte att försöka påverka det på något sätt. För mig var det
bara intressant att konstatera detta, att någon tydligen använt
magiska knep, men jag vet fortfarande inte hur det hade gått
till.

Mer info samt Arnes steg-tabell med frekvensstegen mm
finns i Arnes kompendium, som kan beställas av Eva
Svensson. Telefon 08 – 510 110 25.
Arnes hemsida:  http://arnegroth.vingar.se

Eva: Försvinner allt på en gång? Eller
behöver du dra flera gånger på samma
ring?

Arne: Efter 3-4 gånger börjar mungiporna peka uppåt. Då
har det mesta försvunnit och det är ju det viktigaste. Jag vill
gärna ha ner bredden till nästan noll. Men som vid all healing
kan man ibland behöva komplettera och ev. behöva göra om
det efter en tid.

Eva: Kan du berätta några exempel om traumarings-healing?
Arne: Det var en dam i Norrland som hade varit med om
många tråkigheter i sitt liv, bl a våldtäkt. När jag drog ut
hennes ringar skakade hon som ett asplöv och höll på att
sjunka genom golvet, jag blev nästan själv lite rädd att jag
gick fram för hårt. Detta var ju ett exempel på att man darrar
av skräck, fast det var gammal upplevd sådan som aktiverades
när jag drog i den. Jag undrade nästan ibland vad jag hade
gett mig in på. Men jag fick det att släppa. När jag något år
senare passerade platsen där hon bodde så kände hon sig
mycket bättre och berättade glatt att förbättringen suttit i
hela tiden. Hon ville gärna ändå ha ”en liten avputsning” och
då blev det bara väldigt små reaktioner. Stora reaktioner kan
t. ex. vara darrningar av skräck och forcerad andning.

TRAUMARINGAR
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Hösten kom och vi i ”Mittrutans” ledningsgrupp gick och
oroade oss så smått över det ruskiga vädret. Att det till på
köpet är jakttider, gjorde inte oron mindre. Fredagen inleddes
som tur var, med sol och klart väder och vi började förbereda
sammankomsten. Som glada amatörer, så måste vi göra avbön
för informationsmissen där tiderna ändrats från 16.00-19.00.
Trots allt, så strålade vi samman i ”Gullgårdens” kon-
ferenslokal och fick oss riktigt gott fika med hembakt bröd
mm. Vänliga människor kom med frukt, och vi hade bara att
förse oss. Det är alltid spännande att få bekanta sig med
både nya, och gamla kära ansikten och vi kände för-
hoppningarna om ett trevligt och bra möte här på ”Norra”.
Bernth Lindfors välkomnade oss och introducerade mötet.
Han är en riktig fena på det mesta, och kunde även berätta
om Nolbys arkeologstig, landhöjningens påverkan i trakten
samt annat smått och gott. Vi hoppas att arkeologstigen ska
undersökas vid kommande möten. Vidare så kunde
konstnären och fotografen Rolf Bengtsson, berätta om
nejderna kring vårt Norra berg. Här finns nämligen ett flertal
murar och andra lämningar som ingen hittills, funnit svaren
kring. Vi skulle på plats, försöka att få svar och därefter göra
jämförelser.
Därefter så presenterade sig Rolf Heinemann, erkänt duktig
på slagruta mm, företrädare för SSF-styrelse och Örebros
underavdelning ”Slagrutan Tvärs” ordförande, samt Åke
Philgren, slagruteman han med, samt mycket kunnig om
energier kring kultplatser och kyrkor. Åke är den praktiske
ledaren i JIS - Jordstrålningssällskapet i Stockholm.
   Åke och Rolf hade tillsammans med Bernth, gjort gedigna
rekognoseringar av utflyktsmålen; Sättnas treudd, samt
Starkotters grav i Vattjom (som är ett rikt fornläm-
ningsområde!)
De hade mätt upp de energilinjer som korsade platserna och
visade oss dessa enligt Arne Groths stegtabell, kallat AGS
(Arne Groth´s Steg).
Jag tror att många av oss mer eller mindre erfarna
slagrutegängare, har ansett detta system som överkurs,
och haft svårt att ta det till oss. Men principen är
egentligen mycket enklare, eftersom den inte förvirrar
oss med namngivna linjer som uppfattas olika av oss, på
skilda platser.
   Lördagen kom med ett strålande väder och vi samlades till
frukost och avfärd mot Sättnabygdens vackra omgivningar.
Allas vår Egon, är en tappar kämpe som utan minsta knot,
hängde med även om terrängen bjöd på motstånd. Rolf och
Åke visar oss de linjer som utgår från treudden och vi gör
egna mätningar. Åke har också hittat en s. k. hednisk
friluftskyrka, där vi samlas och känner av energierna. Ibland
känns det obehagligt och lite rysligt, området är över-
huvudtaget mycket rikt på rösen och stenformationer.
Vi behöver en välförtjänt fikapaus, och värdparet Inger-Britt
och Henrik Wentus bjuder oss i det fria. Trötta men nöjda,

återvänder vi till Norra, för lunch. Tyvärr har ett ägarskifte
skett efter vårt avtal, och det sker en del missförstånd med
matransonerna men det ordnar sig till slut.
Vi samlas åter för att få information kring söndagens utflykt
till Starkotters grav, och vi imponeras av Rolf och Åkes

ingående studier. Det ska bli intressant att omsätta teori i
praktik.
   Kvällen kommer och vi beslutar oss för att vandra upp till
våra mystiska murar. Gruppvis sammanstrålar vi vid den
storslagna högsta muren, och försöker fråga om dess ålder
och syfte. Svaren skiftade något, men lutade mest åt, att den
tjänstgjort som skyddsvärn, kanske för ett jägarfolk i forntiden.
Till saken hör att såväl jägarfolk som samer har hållit till i
Norra bergets höjdområden men vi vet fortfarande inget
säkert, och här finns flera märkliga lämningar, som gropar,
diken, en L-formad mur, rösen och annat.
Vid timmerkojan har det gjorts upp en brasa och Margot
Granholm, vårt allt-i-allo, serverar grillad korv till alla hugade.
Det smakar förträffligt i kvällsbrisen och några ungdomar
som smitit från en politisk festival som vid tillfället hålls på
Norra berget, önskar oss Lycka till, för en trevlig fest! (Om
dom bara visste vilka vi var!) I lägereldens sken sitter vi
sedan och samtalar om det vi upplevt under dagen. Det gladde
oss också att många förbipasserande blev intresserade av
vad vi företog oss, och en eller annan ville ha närmare kontakt.
Trötta men nöjde avslutade vi kvällen med en fika på
Gullgården och sa god natt.

MITTRMITTRMITTRMITTRMITTRUTUTUTUTUTANS  hösANS  hösANS  hösANS  hösANS  höstmötmötmötmötmöttttteeeee
i Sundsvi Sundsvi Sundsvi Sundsvi Sundsvallallallallall

8:e till 18:e till 18:e till 18:e till 18:e till 10:e sep0:e sep0:e sep0:e sep0:e septttttemberemberemberemberember
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Söndagen kom ånyo med klart väder och vi
åker i kortege, ut till Vattjom och ”Starkotters

grav”. Nu blir det
andra bullar! Åke
och Rolf delar upp
oss i två grupper
så att ingen kan
smita undan på
egna upptåg.
Detta var en god
idé eftersom alla
d e l t a g a r e
”tvingas” delta i
undersökningarna

och får träna på ett mer disciplinerat vis. Tror ni inte att
självaste Starkotter  stod ute i periferin? Jodå, och Åke bad
honom flytta sig ett stycke så att vi kunde göra våra mätningar
utan den råkalla kylan som han spred omkring sig. Att en
storväxt man hade befunnit sig i denna fornlämning stod
ganska klart, men ingen rese precis utan mer modest, kring
drygt två meter. Vi fann flera av de AGS-uppmätta linjerna
som Åke och Rolf markerat, men även andra intressanta
fenomen. Bl. a. fanns ett sexkantfönster med ett aktivt UFO-
plan. Ceremoniella platser för forntida sjukvård/linjer och ett
St Georgs-kors, samt manliga och kvinnliga platser för
laddning mm. Här fanns även ett flertal gravhögar och gamla
bosättningar, men tiden rinner iväg och vi åker hem för lunch.
Det tar på krafterna att besöka sådana här fornplatser och
tröttheten kommer smygande. Bernth, Åke och Rolf
sammanfattar vårt möte och vi avslutar med en fika.
Vi är alla överens om ett professionellt genomfört program
med givande kurser, men med ett minus för bespisningen.
Röster om ett nytt möte i Sundsvall hördes och även om en
enklare information samt teknik i slagrutekurs. Vi hoppas och

Margot och Jill

tror att alla har haft utbyte av vår sammankomst, och att fler
tillfällen ska komma framöver.
Vi riktar ett stort Tack, till Åke och Rolf, och hoppas på fortsatt
samarbete. Hjärtliga hälsningar till alla deltagare.

Vid pennan Jill, för gruppen ”Mittrutan” i Sundsvall

Åke visar ”Horgen”

en av murarnaSigrun

Paret Wentus

Egon med sin ”Terrängmobil”

HÖSTMÖTE I SUNDSVALL



     Nr. 43 2006-3S L A G R U T A N Sid  11

Ett bildreportage från
höstmötet i Hällekis
Foto: Lars Carlsson
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Vid middagstiden den 25:e augusti hämtar
min väninna Brynhild Borrstad, Oskarström

mig och vi startar färden till mitt första höstmöte i Hällekis.
Till Hällekis anländer vi vid halvfemtiden, vi checkar in vid
det trevliga vandrarhemmet och kan konstatera att vi kom-
mer att ha det gott under de dagar vi skall vara i Hällekis.
Efter en välbehövd kopp kaffe börjar så en kort presentation
av deltagarna varefter programmet tar sin början.

Först ut är den auktoriserade Arn-guiden Helena Bjurhäll
Winroth, som föreläser under temat Verklighet och fantasi
runt Arn. Helena höll oss trollbunden i två timmar. Skickligt
och oerhört entusiasmerande, det var som om Helena må-
lade med sina ord, att hon dessutom var betagande vacker i
sin medeltida klänning i vitt och kobolt gav en extra dimen-
sion. Några män visade mäns dräkter från den tiden. Det
går alldeles utmärkt att tänka sig hur lätt det var då att se
skillnad på fattig och herreman. Sinnrika mönster och färg-
prakt för de som hade status och råd till detta.
Kvällen avslutades och vi pratade med varandra i en

mycket gemytlig anda Vi fick också information om morgon-
dagens tre utflykter - Årnäs/Forshem, Husaby/Flyhov samt
Varnhem.
Då jag inte har några kunskaper i att använda slagruta eller
pekare så hade jag anmält mig till att vara med i Paul Holm-
bergs ”kortkurs” för att ta del av hans information. Men då
jag ville åka till Husaby så erbjöd sig Paul att omedelbart
sätta mig in i tekniken. Det var helt underbart att se att mina
nyinköptaa pekare gav utslag. Tack för det Paul!
Min väninna och jag vandrade hemåt till vandrarhemmet, en
dusch som dock inte kunde rena mitt huvuds alla tankar och
frågor, dock sov vi gott.

Lördagen den 26:e aug. samlades vi till frukost och grupper
bildades till de olika utflyktsmålen, jag ville alltså ingå i grup-
pen som for till Husaby/Flyhov.
Under Ulla Olaussons guidning kom vi alla till vårt mål, vi
besökte först Husaby kyrka. Kyrkan är från 1100-talet och
den första kyrkan var en stavkyrka med västverk i norr och
söder samt en absid som byggdes när stavkyrkan ersattes av
ett långhus.Väl inne i kyrkan så gick vi runt och besåg det
unika korskranket.Mellan altaret och korskranket fanns en
mycket stark punkt.
Självklart användes pekarna, för min del var det mycket in-
tressant att höra ”här finns det linjer, kryss och dubbelkryss”.
Mina pekare gav också utslag vilket jag blev mycket glad
över.
Vid hagioskåpet eller vid kommunionfönstret fanns det även
en väldigt stark punkt. Unikt är också att det finns ett
lekmannaaltare som användes under medeltiden. Dopfunten,
triumfkrucifixet samt biskopsstolen är från 1200-talet. Den
nuvarande predikstolen är en gåva från 1671 av Magnus
Gabriel de la Gardie , Läckö. Alla försågs med ett pil-

grimspass och dess stämpel
från Husaby kyrka.

Vi körde efter kyrkobesöket
till hällristningarna. Alla
pekare kom fram och var och
en gick efter sitt önskemål,
några stod kvar och samtalade
om vad de olika hällristnin-
garna kunde betyda.

Själv gick jag lite för mig själv
och tog fram min pendel
letandes efter en kvinnlig
punkt. Då jag gick tillbaks gick
jag på andra sidan hällrist-
ningarna och då kom jag till en
punkt där min vänstra pekare
verkligen fick ett ordentligt
snurr, vilket även min pendel
fick. Min väninna säger att

hon såg på mitt kroppsspråk att jag hade fått ett utslag. Mäkta
stolt berättade jag detta senare under kvällen, då fick jag veta
att förmodligen hade jag hamnat i en virvel.

Ni som nu kan detta samt att kunna tyda, förstår ju av min
beskrivning att jag inte har några kunskaper ÄNNU! Men
sinnet är öppet för att ta in det som händer och med träning
så kanske jag kommer att kunna förstå och veta vad som
händer.

På avsedd tid som lydiga skolbarn var vi i tid till lunchen„
Därpå vidtog redovisning av utflykterna. Jag vill här passa
på att tacka min grupp för förtroendet att redovisa vårt
besök i Husaby.

MITT FÖRSTA HÖSTMÖTE
Roza Gunnerås
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Nästa punkt på programmet var Ann
Gustafsson som föreläste om Kranio-

sakral terapi. För att vi riktigt skulle få så mycket ut av
denna föreläsning kallades en frivillig upp till podiet, nämligen
Agne Olausson. Ann visade tydligt hur denna terapi går till,
vid nästa träff kanske vi kan få tillfälle att boka en tid för
egen konsultation.

Temat för nästa punkt på programmet var
NYANDLIGHET under ledning av Helena Frykstrand. Vi
indelades i grupper om fyra att diskutera olika frågor.
VAD ÄR ANDLIGHET?
1)Ingår andlighet som ett normaltillstånd i människan?
2)Vilka skillnader finns det mellan fysisk/mental/andligt?  3)Är
andlighet detsamma som religion?
4)Hur förhåller sig andlighet till olika religioner?
5)Hur förhåller sig andlighet till moral och etik?
6)Hur förhåller sig andlighet till energier/frekvenser?
Givetvis blev det svårt att definera det på väldigt kort tid och
det blev en något diffus redovisning av detta grupparbete.

Nästa grupparbete i ämnet var
NÄR/ELLER MED VILKEN IDÉ BÖRJADE
NYANDLIGHETEN?
1) När Luther spikade upp sina teser 1571?
2) Med Spalding på 1800-1900-talet?
3) Med Vietnamkriget och Flower-power rörelsen på 1960-

talet?
4) D-led   Mirakelkursen? A cource in miracles?
5) Student/ungdomsrevolten på 1960-talet?
6) Att man började att använda alternativa behandlings-

metoder?
7) Jordklotet är på väg in i ett frekvensskifte?
8) Det finns en övergripande, utifrån kommande plan för

mänskligheten?
9) Det är en följd av Mayakalenderns energipulser?
10) Olika konstnärers/författares/musikers idéer att inspirera
    oss, typ Picasso, Kafka, Beatles?
11) Övrigt?
Även här blev det svårt att definiera och redovisningen blev
även här diffus. Många tankar och många åsikter, men det
var högt till taket och det kändes skönt.

Efter middagen skulle vi fått lyssna till Tor Paulsen under
temat ”LJUDVÅGORNAS INVERKAN PÅ
HJÄRNAN” tyvärr hade han fått förhinder. vilket många
beklagade.

Istället hoppade Solveig Lövhaug in med ett ämne som jag
inte förstod, att hon på något sätt kunde ”tolka” stenars ljud?
eller frekvenser? Detta var något som jag inte kunde bejaka.
Vad, hur, varför bryr jag mig inte om att försöka förstå, det
kommer tids nog, om jag ska förstå!

När det blev en paus och programmet fortsatte med trummor
och meditation gick vi hem. Vi hade en lång filosofisk kväll.

Vi satt utanför vandrar-
hemmet när några andra
boende vid vandrar-hemmet
också kom hem och där
fortsatte vi att tala om och
tolka dagens innehåll.

Söndagen den 27:e aug.
samlades vi att lyssna till ett
föredrag av gotlänningen Ola.
Pettersson (Haniel) under
temat  ”The Mayan
Calender and the Trans-
formation of Conscious-
ness”, en bok som Ola är
medförfattare till. Boken har
Ola skrivit till-sammans med
bl.a. Carl Johan Calleman.
Detta var verkligen en resa
genom tiden. Att fullständigt
binda sin publik så till den grad

att vi nästan läste orden på Olas läppar, det var en mäktig
upplevelse. När två timmar hade gått blev vi tvugna att bryta
för lunch och vi samlades fort för att ta del av resten av
föredraget. Detta föredrag var nog det som grep tag i mig
mest, jag kommer att läsa boken både på engelska och
svenska för att i lugn och ro sätta mig in i alla ”undervärldar”.

Att vi sedan har en profetia för år 2011 december 21-23 är
väl något var och en av oss får hantera efter sitt förstånd
och livserfarenhet.

I stället för avslutning vid 14-tiden blev det närmare halv 5
innan vi bröt upp för att köra hemåt utspridda över Sverige.

Det har varit mycket att smälta och min reumatiska kropp
behövde några dagar på sig att återgå till vardagens rytm,
men å andra sidan fick jag mycket tid att fundera över och ta
till mig allt som hände under denna helg.

Jag vill verkligen poängtera att jag inte har några kunskaper
i dessa ämnen som berörts, men nu har jag fått en del redskap
att förstå det som jag ser, hör, känner. Till nästa gång kanske
jag har lärt mig mera om leylinjer, Hartmannlinjer, Currykryss.
dubbelkryss, virvlar och frekvenser osv.

Sammanfattningsvis så har jag träffat så många trevliga,
öppna, likasinnade människor och vuxit i min egen energi.
Att sedan hela upplägget för höstmötet var så bra gjorde inte
saken sämre.

Roza Gunnerås Varberg

MITT FÖRSTA HÖSTMÖTE
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På konventet i Garpenberg höll Per-Uno
Fransson ett föredrag om naturväsen. Han hade bestämt träff
med ett stortroll och att vi skulle få känna på dess energier.
Så vi åkte upp till en vacker plats mitt inne i storskogen.
Det var kallt och det småduggade lite, så jag hade inga större
förväntningar på utflykten. Det tog lite tid för mig att bylta på
mig ylletröja, regnkläder och stövlar så när jag var färdig
stod alla redan samlade och vända mot en speciell punkt i
naturen.
Innan jag hann plocka fram mina pekare, kände jag plötsligt
en stark, varm och kärleksfull energi som i pulser kom emot
mig och träffade mig rakt in i hjärtat. Jag stod en lång stund
och tog emot denna kärleksenergi och jag njöt av upplevelsen.
Så råkade jag se på Göran som stod vid sidan om mig. Han
stod med öppen mun och stirrade rakt fram.

- Hur är det med dig? frågade jag och knuffade honom
lätt i sidan.

- Han är ju enorm, minst tio meter. I höjd med björkarna,
trots att han står lite framåtböjd.  Kan du också se
honom?

- Nej, sa jag och blev alldeles kall av avundssjuka, jag
kan inte se honom, men jag känner hans energi. Hur
ser han ut?

- Nästan som i sagoböckerna fast han är inte ful, han är
nästan vacker. Han är ganska mörk i skinnet och han
har ett förkläde som ser ut att vara av läder eller kanske
bark…..Oj där är det några som går emot honom med
pekarna riktade mot honom.. han ser rädd ut… nu
försvann han! Så obetänksamma människorna kan
vara!!

När vi efter en stund fortsatte mot några byggnader och gick
över en färist så kände jag att energin kom igen från höger
sida.

- Kan du se honom där? viskade jag och pekade försynt
mot energiflödet.

- Jovisst kan jag se honom, men vi säger ingenting så att
han inte blir skrämd igen.

På gläntan framför huset kunde vi känna på energierna av
tre alver. Jag uppfattade dem som ca två och en halv meter
långa och smala. De verkade välbekanta för mig på något
sätt.
Det var ganska stor trängsel av människor hos dem så jag
gick vidare och träffade på lite småknytt av olika slag.
Regnet hade nu tagit i och miljön verkade inte längre lika
lustig, så jag satt mig bredvid Göran på brunnslocket.

- Kan du se trollet som sitter på stenen där under trädet?
undrade Göran.

- Nä, det kan jag inte, men jag kan kanske känna honom.
Jag gick fram till stenen och kände under mina händer en
energi som var mycket kompakt.
Jag tyckte att jag kunde skymta en knubbig varelse på ca 70
centimeter lång.

- Här är huvudet, skrek jag och slog hårt i luften.

- Sluta banka den stackaren i huvudet, han blir arg på dig
säger han nu. Göran såg surmulet på mig.

- Oj då, förlåt mig lilla varelse, jag blev bara så himla
glad när jag kände dig så tydligt.

- Du måste gå fram mera varsamt, sa Göran, lilla trollet
säger att han är brunnsvakt och att det är bra att dricka
av vattnet här för det innehåller både zink och
magnesium. Han har vaktat den här källan mycket länge,
han säger att nu kommer den aldrig mer att sina. Det
finns inget mer arbete för honom här, så han undrar om
han får följa med hem till oss.

- Och det svarar du att han får, hoppas jag.
- Självklart!

Senare på natten kände jag att det låg något lurvigt mellan
oss och jag tyckte att jag hörde snarkningar från det. Men
det var kanske så att jag bara drömde.
Några dagar efter det att vi kommit hem berättade Göran att
han sett trollet på vårt brunnslock. När Göran frågat om hur
trollet trivdes så hade han svarat att han mådde bra och att
han börjat jobba med vårt dricksvatten, men också med källan
uppe på berget.

- Då får han allt jobba hårt för den har ju inte varit i skick
på länge nu.

Jag var fortfarande lite avundssjuk på Göran att han kunde
se och prata med trollet. Men så slog det mig att jag inte ens
gjort ett försök att själv ta kontakt med trollet.

- När vi nu är med troll, så vore det mysigt om jag också
kunde känna hans närvaro och kommunicera med
honom, tänkte jag.

Det var mycket lättare än jag föreställt mig att få kontakt
med honom, jag behöver enbart att  ropa på honom så hör
jag hans röst inne i mitt huvud.
Första gången kallade jag på ”lilla trollet” numera kallar jag
honom vid namn. Han heter Brunno.
                                                 Helena Frykstrand

TROLLET I GARPENBERG
OCH VAD SOM HÄNDE SEDAN
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Ibland har hörts kritik från nya medlemmar
att det är för avancerat i Slagrutan. Det är

för svårt eller det är svårt att ta till sig. Jag håller med. Det är
kanske inte så konstigt då vi kanske specialiserar oss åt olika
håll eller inriktningar allt efter intresse. Rutgängare, till skill-
nad från många andra, delar gärna med sig av sina kunska-
per och släpper alltid in nya individer i sina grupper.

Eftersom Du läser detta i Slagrutan så har Du förmodligen
sysslat något med rutgängeri, med pekare, slagruta, pendel
eller annat. Du har förmodligen en uppfattning om att det
finns energier (också kallat jordstrålning) som egentligen inte
finns, eftersom vetenskapsmännen ännu inte hittat något sätt
att mäta energierna. Vi är ju några 10.000-tal världen över
som medvetet indikerar och på något sätt använder energi-
erna. De flesta av oss människor känner omedvetet av dem
och tar, lika omedvetet,  hänsyn till dem. Har det hänt Dig
någon gång att du satt Dig eller ställt Dig på en viss plats men
efter en stund flyttat på Dig. Då kanske Din kropp sagt åt
Dig att flytta Dig.

Jag kommer att skriva denna nybörjarruta i några SLAG-
RUTAN framöver. Det finns oerhört mycket att skriva om
men jag kommer varje gång att skriva kort om någon energi
såsom Curry, Hartmann, LEY m.m. och någon metod att in-
dikera.

CURRY
Currylinjerna eller Curryrutnätet  är vridet c:a 45 grader i
förhållande till kompassen.  D.v.s. NO – SV och NV – SO. 4
meter mellan mitten på linjerna och en bredd på c:a 60  cm.
Detta gör rutor på 4 x 4 meter. Med 60 m intervall finns linjer
som är starkare än de andra. Energierna/strålningen går åt
olika håll. När Du börjar indikera Curry finner Du att det
kanske är tokigt det jag skriver för det stämmer inte alls hos
Dig. Jo det gör det säkert, för gitternäten, av vilket Curry är
ett, går runt hela jorden och har ibland stora lokala variatio-
ner. De kan avvika i riktning, bredd och intensitet och kan
ibland försvinna (eller inte av oss kunna kännas) beroende på
månens och även andra planeters ställning och/eller av andra
orsaker som vi ännu inte begriper. Bredden kan variera bero-
ende på vem som mäter eftersom energilinjerna består av
flera olika delar, (band, energiströmmar eller vad vi nu vill
kalla det) och vi kanske mäter på olika.

Curry är skadlig för oss människor (eller kan vara). Det är
inte nyttigt att vistas länge i ett Currykryss, en plats som kor-
sas av två Currylinjer. Risken för cancer, sömnsvårigheter,
infertilitet, psykiska besvär, migrän m.m. ökar. Kolla var Du
har Din sovplats, kontorsstol eller favoritstol i bostaden. Trivs
katten där så flytta.

Katter liksom samhällsbyggare såsom bin och myror trivs i
Curryenergierna. Kolla Dina myrstackar om det stämmer.
Dina bisamhällen bör Du sätta på Currykryss.

Hur indikera? Din kropp är mätinstrumentet. Som visare kan
Du använda pekare, slagruta, pendel eller kanske Din känsel
eller syn. Som visare kan du ta två trådar c:a 3 mm tjocka c:a
40 cm långa. Böj dem i rät vinkel 10 cm från ena ändan.
Klart. Nu har Du fått visare med handtag. I början kan du
klippa itu ett sugrör och sätta på såsom handtag så rör sig
pekarna lite lättare.

Fatta om hand-
tagen, häng-
ande över-
armar, under-
armarna i rak
vinkel mot
ö v e r a r m e n ,
underarmarna
parallella med
varandra och
händerna lu-
tande så
mycket framåt
att pekarna

knappt står rakt fram från Dig. (Se bild).

Tala om för instrumentet, Din kropp, vad den skall söka: ”Var
snäll och visa mig Currylinje”. Gå sakta framåt. I början bör
Du gå mycket sakta  för att senare öka takten. Du får utslag
genom att pekarna slår isär eller ihop eller bara en rör sig
men något bör hända. Markera platsen med något. Gör det-
samma på flera platser och Dina markeringar bör göra en
linje. Gör det från andra hållet några gånger och Du har fått
bredden på linjen. Märk ut med snören och Du kan se ”Dina”
Currylinjer såsom på bilden.

Frågor, funderingar?  agne@oww.se, 0523-66 25 92.

Läsförslag:
Pekare. Utgiven av Svenska Slagruteförbundet. 20 kr. Pekare
färdigtillverkade 20 kr. Kan beställas på telefon ovan.
www.slagruta.org
http://www.oww.se/sotenas//jordenergier.html

NYBÖRJARRUTA
Agne Olausson

båda Foton: Ulla Olausson
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Petroglyfernas ”konst”?
I det aboriginska Australien fanns det
inget ord för ”konst”. Ändå skulle de
flesta idag kalla det konst, de märken
på stenar som vanligen gjordes över
århundraden och som det kan finnas
mycket av.
På denna stora torra kontinent är de
vanligaste klippkonstmotiven skålgropar,
ringar och cirkelbågar. Dessa är den
äldsta typen av petroglyfer med ett par
cirkelbågar daterade till för ca 40.000
år sedan. Likaså finns det fotspår,
slipade skåror och handavtryck.

Skålgropar är koppformade för-
djupningar. De är typiskt
5 cm i diameter och 3 cm
djupa, de finns i stora
grupper, ofta på en brant
eller vertikal klippyta på
heliga platser. I ett
spektakulärt klippskydd i
Kimberleys är det t ex
tusentals hål på de
vertikala väggarna och
sluttande taken. Det
aboriginska samhället
hade uppfattningen att
genom att hamra eller
gnugga/rispa på en klippa
(som resulterade i hål/
skålgropar och slipade
skåror) kunde man få
önskningar att slå in. Det
är därför som sådana
markeringar kan hittas på
heliga platser, där cere-
monier för ökning och
underhållande av landskapets olika delar
gjordes.
Mytologin säger att totem-andarna finns
permanent på de heliga platserna.
Ritualer är därför utformade för att
väcka de kreativa krafterna hos dessa
naturandar, och därmed öka beståndet
av de växt- eller djurarter som är
associerade till dem.
Serier av raka slipmärken kända som
”abrended grooves” skapades ofta vid
regnritualer. Och djurspår i sten gjordes
för att uppmuntra ökningen av den

avbildade arten, som en slags jaktmagi.
Så snarare än att vara ”konst”, är
sådana petroglyfer faktiskt biprodukter
av symbolisk verksamhet. 1)

Observerande av den rituella processen
Charles Mountford tros vara den första
personen att uppteckna skapandet och
funktionen av de hamrade skålgroparna.
I Musgraves Ranges, sydöst om Uluru i
centrala Australien, beskrev Mountford
de märkligt formade stenblocken som
sades vara kroppen av Rosa Kakdua
Kvinnan Tukalili. Montford observerade
hur skålgroparna skapades under en
ceremoni som hölls på 1930-talet, genom

att de hamrade på stenblocket med en
liten sten.

Det berättades för honom att denna
handling släpper lös kakaduans kuranita
(livsessens) med vilken stenblocket var
impregnerat. Denna lössläppta kuranita
, som  reser sig i luften i form av ett
dammoln, befruktar de levande kakadua-
honorna och får dem att lägga fler ägg.
Kakaduorna är en viktig matresurs i den
trakten.

Skålgropar i Nordamerika
Skålgropar finns över hela världen.
Nordamerika har sina gropar och skåror
på klippkonsten. De hittas ofta i speciella
grupper av avskilda skålgropar och stilen
tros vara den äldsta formen av petro-
glyfer där. I Hawaii har man hittat 30.000
skålgropar. Enligt en tradition, som går
tillbaka minst 1.500 år där, så får varje
nytt barn som fötts där en skålgrop
skapad för dem. 1)

Skålgropar i England
I England är de s k skål- och ring-
märkena på gammal klippkonst en
missledande term. Den primära klipp-

konsten är skålgropar.
Skåror finns också. Faktiskt
är skål- och ring-märkena
mycket mer sällsynta och
kan mycket väl vara en
senare utveckling av den
enkla skålgropen.

Sådana petroglyfer är
uppenbarligt ofta asso-
cierade med gamla bo-
platsers gränser, och genom
att de hittats på religiösa
monument och keramik så
kan de ha fungerat som en
rituell skyddsanordning
I områden med storskaliga
ritual-landskap så markerar
petroglyferna huvudvägarna
in till ritualområdet. Längs
huvudvägen till Milfield
Basin i North-thumberland
har man sett att varje

kraftigt dekorerad sten är synlig från
nästa, så att de resande leds mot detta
viktiga inhägnade  komplex. Ett av
märkena, som markerar det annalkande
Kilmartin Glen, har samma ovanliga
motiv som man funnit på Temple Wood
– stencirkeln i mitten av ritualområdet.
2)

Michael Cook har studerat några av
petroglyferna från en modern slag-
rutegängares perspektiv. När man talar
om skål- och ring-märken, som har en

AAAAAborborborborboriginerigineriginerigineriginernas ausnas ausnas ausnas ausnas austrtrtrtrtralienskalienskalienskalienskalienskaaaaa
”k”k”k”k”konsonsonsonsonst”, rt”, rt”, rt”, rt”, ritualer ocitualer ocitualer ocitualer ocitualer och songh songh songh songh songlines.lines.lines.lines.lines.
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linje som  strålar ut från mitten, säger
Michael att” om man sätter en stav i
skål-och ring-märket och lägger den i
riktning med linjen och sen står bakom
staven och tittar längs staven och linjen
– så  kommer det
finnas en annan forn-
minnesplats på den
linjen, eller ett känne-
tecken på horisonten.
3).
Sen finns där en brittisk
(och på andra ställen)
folklig tradition att ta
fysisk kontakt med
s t e n m e g a l i t e r ,
speciella klippfor-
mationer och rist-
ningar. Att kyssa
Blarney Stone och
gnugga genitalområdet
på fräcka Sheel-na-
gigs kan mycket väl
vara det moderna
uttrycket av gamla
vanor för att släppa
fram inneboende
klippenergier i jakten
på fertilitet. Dragon
Projektet och andra
undersökare (som för-
fattaren Tom Graves)
har noterat att det
emellanåt sker en
energirush från stå-
ende stenar. Sär-skilt
när de berörs på
speciella ställen med
större energi-potential,
som t ex det femte
bandet av en
energivortex (spiral),
som går upp längs en
rest sten som en spiral.
4)
Kanske skålgropar är
mänsklighetens äldsta globala uttryck för
kontakt med omgivningen via rituell,
symbolisk verksamhet?

Songlines
”Konst” är inte konst som vi brukar
mena, så de australienska aboriginernas
songlines sjungs för andra orsaker än
underhållning. Ofta är de redogörelser

av skapelsehistorier från Drömtiden, och
dessa bör hållas hemliga och bara
sjungas under ceremonier.
Jag tillfrågas ofta om hur drömspår/
song-lines uppfattas av en slagruteman.

Så som John Mitchell skrev i The View
over Atlantis  5), att songlines är
jordstrålningslinjer, är en oerhörd
förenkling av saken.
Songlines är mytiska cykler. De ut-

trycker historier som
samverkar över
mycket stora avstånd,
sammanbinder när-
boende stammar i ett
mycket stort helt
mönster. Songlines/
drömspår associeras
med, eller följer, de
gamla vägarna som
sammanbinder de
heliga platserna.
Heliga platser där de
stora Totemförfä-
derna  skapade land-
skapet och sen kom till
ro. Landskapet är
genomkorsat av dem
och sångcyklerna
förser människor med
en minneskarta över
deras land.

Men lika väl som Guy
Underwood (6) hittade
att energilinjer, som
han kallade ”track-
ways”, som av en
händelse existerade
ihop med gamla stigar,
så är det mest som en
slags ”biprodukt av
symbolisk aktivitet”
när man mäter dröm-
spår/songlines som
energilinjer med slag-
rutan.
Eftersom de abori-
ginska folket följde
stigarna från sina
ursprungsförfäder i

över 40.000 år så kan man förvänta sig
en förhöjning av energier som lever kvar
där.

AAAAAborborborborborginerginerginerginerginernas ausnas ausnas ausnas ausnas austrtrtrtrtralienskalienskalienskalienskalienska ”ka ”ka ”ka ”ka ”konsonsonsonsonst”,t”,t”,t”,t”,
ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.
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Vad som är mer viktigt är- vart för
linjerna och stigarna oss? Jo, liksom en
väg tar oss till våra moderna platser av
mänsklig fokusering. Vägen är använd-
bar, men knappast viktig i sig själv.
Drömstigar markerar ofta stamgränser
och är neutral mark där vem som helst
får resa enligt traditionen. Stigarna tar
oss till kraftplatser i landet, där de
skapande andarna stannade för att vila,
och dessa punkter är markerade med ett
ovanligt stenblock, träd, sjö eller
vattenhål etc. Dessa var platser som
behövde sjungas regelbundet för att
underhålla holistisk hälsa. Millenium
efter millenium sjöngs de gamla sånger-
na. När jag ser att aboriginska traditioner
behöll dessa stigar, sånger, danser och
uppförande över en så mycket lång tid,
så tror jag att vi borde sluta upp med
lägga in våra egna kulturella förvänt-
ningar, och istället försöka absorbera och
intuitivt känna vad sådana aboriginska
kulturskatter kan erbjuda oss. Tillträde
till drömtidens historia för platsen (om
den fortfarande existerar) kan mycket
väl reflekteras i energiernas karaktär i
det omgivande landskapet. Men vi måste
vara verkligt öppna för att lära direkt från
naturen.
Jag tror att vem som helst kan omvandla
tid och jordisk verklighet genom att resa
genom drömtiden- när vi besöker heliga
platser, med yttersta respekt, och där
absorberar platsens kunskap. Al-cha-ra/
drömtid är faktisk en ”kontinuerlig
kreativ tid”. Med andra ord, det är
historien om liv i andra världar och
realiteter; historien om andens ut-
veckling, som är tillgänglig för alla som
väljer att tona in sig på andra dimen-
sioners platser och tider.
T ex, i ett meditativt tillstånd kanske
platsens andar beviljar dig tillträde till
akashakrönikan, och det är då möjligt att
uppleva tidigare epoker, som i clair-
voyanta syner, men ibland med alla
känslorna involverade. Detta har hänt
mig, såväl som andra som jag talat med.
En kvinna säger till mig att hon ofta ser

dinosarieandar som hoppar omkring på
hennes egendom i västra Australien.

Ley- och draklinjer
Tillbaka till songlines - de är kopplade
till gamla trackways, av vilka en del även
byggdes på branta delar, eller visades
genom stenar placerade på sidorna. Ett
exempel är ett spår (i två segment)
byggt över toppen på Mt Tabletop nära
Toowoomba i Queensland. (7) Sådana
drömspår har ofta raka linjer, vilka
mycket väl kan återspeglas ovanför som
raka energi-leylinjer i luften. På de
ställen där dessa linjer ändrar riktning
sägs det att förfädernas andar vilade
eller skapade, och dessa är ofta mar-
kerade med naturliga landskapskänne-
tecken eller människogjorda klipp-
markeringar(7 & 8).

Jordenergiströmmar, kända som drak-
linjer, fungerar som motorvägar för
lokala naturandar, som clairvoyante Billy
Arnold observerade en dag. Genom sina
egna syner vet Billy att den gamla
kopplingen mellan drömspår och heliga
platser som innehåller totem/naturandar
fortfarande består.  Naturligtvis har
många heliga platser blivit skadade
under de senaste 200 åren sedan den
vita invasionen, och har övergivits av
andarna.

Så songlines har multipla funktioner och
manifesteringar. De är delar av det rika
uttrycket från en gammal kultur som
håller kvar klara spirituella kopplingar till
landet, ännu till denna dag (huvud-
sakligen i den centrala och nordligaste
delen av landet).
De australiska aboriginska geomanti-
traditionerna är troligtvis de äldsta,
fortfarande  praktiserade, naturandliga
traditionerna på jorden.
Alanna Moore
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Press, 1984.

Kommentar av Eva Svensson, som av
Alanna erhållit och översatt ovan-
stående artikel (i utbyte mot en artikel
om svenska naturväsen):
Den här artikeln är mycket intressant
även för att det framkommer en ny syn
på skålgropar. I Sverige, där vi också
har många skålgropar, brukar man
säga att de använts till att offra saker
i, t ex smörjts in med fett för att man
skall få något önskemål uppfyllt.
Genom artikeln känns det som om
man får en klarare bild av vilka
orsaker de kan ha skapats av, t ex
vid ceremonier för att kontakta
andarna och på Hawai då varje
nyfött barn får en gjord för sig.
Det är även en intressant aspekt att
ta hänsyn till när Alanna berättar om
att vissa energilinjer bara är bipro-
dukter av vad som föregått på platsen,
dvs det man mäter med slagrutan är
inte alltid det väsentliga. Något att
tänka på mer än en gång när man är
ute och mäter!
 Alanna har en hemsida och gratis
nyhetsbrev, som du kan prenumerera på:
www.geomantica.com.

AAAAAborborborborborginerginerginerginerginernas ausnas ausnas ausnas ausnas austrtrtrtrtralienskalienskalienskalienskalienska ”ka ”ka ”ka ”ka ”konsonsonsonsonst”,t”,t”,t”,t”,
ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.ritualer och songlines.
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JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!

Välkommen till FÖREDRAG varje måndag med olika föreläsare och KURSER (mest lördag-söndag)
med många spännande ämnen.  Alla föredrag och kurser hålls centralt  i Stockholm.

Vi åker även ut i landet och håller kurser enligt önskemål.

KURSER, t. ex. Slagruta och pendel, steg 1 + 2 + 3,
Upptäck dina dolda outnyttjade förmågor, steg 1 + 2, Pendel,
Healing (2 olika), Tala med djur, Auror och chakror, steg 1 + 2,
Mental o vanlig kinesiologi, En kurs om döden (vad händer då?),
Utbildning till Reinkarnationsterapeut, Den esoteriska traditionen,
Naturväsen, Med tankens kraft och guidernas hjälp,
Manligt och kvinnligt i balans, Magi i praktiken

FÖRSÄLJNING (postorder och i butik) av bl a böcker (Nya
naturväsenböcker - nu har vi 9 olika) och jordstrålningsprodukter
t ex Bios- och Plus & Minus-produkter för avstörning, pekare,
pendlar, slagrutor, vattenvirvlare, ny resevirvlare för bara 980:-.
Energiplattor, som t ex den fantastiska PURPURPLATTAN 280:-.

GRATIS NYHETER med epost Sl@grutenytt, där vi tipsar varandra om
vad som händer i den osynliga världen och tips om TV, radio, tidningar, böcker m.m.

Hör av dig till:        Tel: 08 - 510 110 25              jc@vingar.se

Stor hemsida: www.jordstralningscentrum.nu

SKICKA EFTER
GRATIS

PROGRAMBLAD
med mer information

Slagruteböcker:
Moder Jords gömda krafter, Cassandra Eason (217 sid) 165:-
Jordens kristallnät, Mikael Kvist (16 s, A-4) 40:-
De flyttade flyttblocken, Bo Westling  (40 s, A-4) 180:-
Lilla pendelboken, Pehr Trollsveden (76 s, A-6 format) 65:-
Stora boken om pendeln, Cassandra Eason (191 s) 170:-
Sätt guldkant på vardagen- börja pendla,Powell (144 s) 170:-
Strålning som är farlig för allt levande, T. Rosen (140 s) 120:-
Currylinjer berör oss alla, Erik Welamson  (56 sid) 100:-
Currylinger berör oss alla del 2, Erik Welamson ( 144 sid) 170:-
Kan hälsan påverkas av naturens fält?, Dick Sjöberg  (90 sid) 149:-
Slagrutan avslöjar naturens matematiska hemligheter, Arne Groth (26 sid) 65:-
Jordklotets osynliga murar med sina dödande kryss, Leif Floberg (64 sid) 145:-
Den farliga kombinatioen- växlande magnetfält och jordstrålning, L. Floberg (53s) 145:-
Närkontakt med UFO, Olsson/Eckhardt (238 sidor) (sexkantfönster ingår) 235:-

Övriga böcker:

Andlig utveckling - att vara sitt högre jag, Roman Sanaya  159:-
Auran, hur man ser den på 60 sekunder,  Mark Smith  145:-
Hur man pratar med djur,  Penelope Smith 165:-
Karma och reinkarnation,  Dr Hiroshi Motoyama 165:-
Konsten att skriva automatisk skrift,  Edain McCoy  145:-
Konsten att utveckla och använda psykometri,  Ted Andrews 149:-
Lär dig kanalisera: tag kontakt med dina andliga guider,Sanaya  159:-
Meditation i vardagen,  Bill Anderton   165:-
Nybörjarens guide till medialitet,  Larry Dreller 151:-
Hur man ser bra utan glasögon, Robert Kaplan 175:-.
Lär dig tala med djuren, Pehr Trollsweden 165:-
Tidigare liv, Karma, Självsfränder,  Ylva Trollstierna 175:-

  Cassandra Easons böcker:

  Stora boken om:
   -  Andliga guider  165:-
   -  Auran      151:-
   -  Healing   165:-
   -  Magi        175:-
   -  Tarot        165:-
   -  Änglar      165:-
 Spådom och devination 175:-
 Kristallernas kraft 165:-
 Avancerad magi 175:-
 Utveckla psykiska förmågor 175:-
 Kontakta andevärlden  165:-
 Drömmar - tolka och välj 175:-

Naturväsenböcker:

Naturandar-intervjuer,Weirauch (227 s) 298:-
Devor, älvor, änglar,  Bloom (48 s)  65:-
Kort, gott om Knytt,  M.Kvist  (211 s) 170:-
Pan o naturandarna, O. Crombie (23 s) 45:-
Naturväsen, Cassandra  Eason (218 s) 161:-
          Marco Pogacnics 3 naturväsenböcker:
          -Naturandar och elementarväsen249:-
         -Läkedom för jorden (233 s)  249:-
           -Gudinnans återkomst (210 s)  249:-

     Nr. 43 2006-3S L A G R U T A N Sid  19

ANNONS
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Magiskt dubbelkors med Curry-(röd) AGS 66 och Hartmannlinjer
(gul) AGS 62. Riktiga linjer är prickade. Kommunikationslinjer
(grön) AGS 72, Linje AGS 98 (lila). Passerande linje (blå) AGS 69.

Färgknippen runt graven. Endast röd och violett är redovisade.

Gravspiraler AGS 68 förekommer vid gravar.

Leylinje med 48 band böjar av vid graven. ”Jordström” AGS 42 för-
sörjer graven med energi, endast i riktning mot graven. Bredder
c:a 1,6 m.

Övriga linjer: Magisk vatten AGS 58. Dessutom  AGS 41, AGS 56,
AGS 90

Energistrålar från stenar med styrka c:a 34. Strålarna samman-
förs i en pelare rakt ovanför graven med styrka 135. Styrkebe-
räkningen baserar sig på en normal Currylinje med styrkan 12 -
13. Bilden är hämtad på Internet

JORDSTRÅLNINGSLINJERJORDSTRÅLNINGSLINJERJORDSTRÅLNINGSLINJERJORDSTRÅLNINGSLINJERJORDSTRÅLNINGSLINJER
Starkotters grav  Matfors Sundsvall

sammanställt av Åke Pihlgren


