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Redaktörens rader:

Då var vi framme vid år 2006 års sista tidnings-
nummer.

Den här gången hittar ni förklaringen till första-
sidans bild på sidan 10, där 5 vinnarbilderna av
vår fototävling redovisas i detalj..
En värdig och rolig vinnarbild !
Jag hoppas att tävlingen kan ge mersmak och vi
kan få återkomma någon gång i framtiden - dock
vore det trevligt om det då kunde bli lite mer kon-
kurrens så att juryn får det lite besvärligare än vad
det var den här gången. Tack i alla fall för bidra-
gen.

Att läsa vår tidning är förhoppningsvis lätt för de
flesta, men kan vara besvärligt för den som bara
kort tid har haft kontakt med slagruteriet. Tid-
ningen skall förmedla kunskaper både till nybör-
jare och mer erfarna medlemmar.
Det är inte lätt att alltid träffa rätt avvägning. Det
beror i mycket hög grad på de förslag, åsikter och
bidrag som medlemmar förmedlar till redaktio-
nen..
Snälla, om du har något att berätta eller tycker
att det eller det skulle behöva skrivas om, så låt
oss veta det!!
Lämna ditt bidrag.

Till slut ett hjärtligt tack till alla Er som hörde av Er
till redaktionen och bidrog till tidningens innehåll.

GOD JUL  och  ETT GOTT NYTT ÅR

er redaktör

Rolf Heinemann
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nu när vintern kommit så avtar normalt slagruteaktiviteterna
utomhus. Det är helt enkelt för kallt. Men det finns ju massor
att göra inomhus. Att öva sig på pendel är en bra
vinteraktivitet, för då bör man ju sitta stilla. Själv använder
jag, i likhet med många andra, sällan pendel utan tar pekaren
istället. Vid nej-svar på en fråga så snurrar min pekare ett
kvarts varv till vänster och vid ja-svar till höger. Eftersom jag
ofta har pekare med mig så är det bekvämt att också använda
den vid frågor istället för att leta fram pendeln. Passa på
under vintern att träna på att få pekaren att också visa
riktningar, t ex ”var är närmaste…?”, samt visa väderstreck
”var är norr?”. Många kan ta ut väderstreck med pekarens
hjälp och det är praktiskt när man vill mäta Curry- och
Hartmannlinjer som ju normalt går i speciella väderstreck.
Man kan från början öva med kompass och sedan prova på
ställen där man inte vet riktningen utan kontrollerar med
kompass efteråt. Observera att pekarna i metall ibland
påverkar kompassen, så håll dem inte för nära!

Att öva riktning kan man göra över t ex en bro med vatten
under. Man frågar åt vilket håll vattnet rinner och sedan

frågar man motsatsen, dvs vilket håll vattnet kommer ifrån.
Genom att öva med facit (man ser ju hur vattnet rinner) så
lär man sig och kan sedan mäta fram riktningen på vattenådror
under markytan. Det är också nyttigt och roligt att lära sig
mäta avstånd, både nedåt, uppåt och åt sidan. Genom att
jobba med facit, dvs man ser avståndet (t ex till vattnet
nedanför bron man står på eller till husväggen), så kan man
se till att pekaren svarar rätt de första gångerna. Det är som
att kalibrera ett instrument så det visar rätt. I detta fall är den
egna kroppen instrumentet. Prova sedan också att mäta tid.
Man kan öva på gamla saker som man vet åldern på. Kalibrera
in rätt svar. Testa så småningom även på riktigt gamla saker.
Det går ju t ex att besöka ett museum och testa på föremålen
där. Man kan även mäta på bilder i böcker. Det är bra att
kunna tidmätning om man vill mäta fornminnen. När man
lärt sig mäta riktning, avstånd och tid och kan få ja- och nej-
svar, ja då finns det mycket att undersöka utomhus när våren
kommer.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Eva Svensson

KONVENT  2007   -   17 maj  t.o.m.  20 maj

    Efterlysning  -  25 års jubileum

Under 2007 års konvent planerar vi att genomföra en bildvisning
för att uppmärksamma SSF´s  25 års existens.
Det är dock endast möjligt om du som har några gamla foton,
diabilder eller varför inte även tidningsurklipp i dina gömmor är
vänlig och skickar dessa till redaktionen. Kommer du ihåg vilka
platser, personer som finns på bilden vill vi ha dessa uppgifter
bifogade till bilderna.

Påminnelse
Motioner till årsmötet skall
vara styrelsen tillhanda se-
nast den 15 febr. 2007

Styrelsen beslutade på sista mötet att konvent och årsmöte skall förläggas till Flämslätt.
Om du inte vet var det ligger, så leta lite norr om Skövde på kartan

Valberedningen
önskar era förslag i god tid för att kunna genomföra
ett bra arbete. Har du synpunkter och önskemål, så
prata med någon av ledamöterna:

Benny Karlsson 0325 - 760 14
Britt-Marie Lundgren 0325 - 61 11 27
Irene Djärv 018 - 38 40 13
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Eva: Kan man använda traumaringstekniken t. ex. vid
rökavvänjning?
Arne: Ja, inte bara för rökning utan för allt möjligt så kan
man se att någon ovana är knuten till problemet. Sedan kan
man hitta samband med en av personens traumaringar. Den
kan sedan i sin tur vara knuten till någon händelse i livet. Det
verkar vara möjligt att hänga upp sitt rökbehov på en
traumaring. Detta kan vara så specifikt att om man kan
avstöra traumaringen så minskar abstinensbesvären
dramatiskt.

Eva: Har du något exempel på detta?
Arne: Jovisst. Jag gjorde så att jag hade plockat ut och
markerat ett antal av en persons traumaringar på golvet.
Medan jag höll på att mäta på ringarna fick personen lukta
på ett cigarettpaket för att riktigt insupa all den goda (hihi)
tobaksdoften. Medan personen luktade gick jag runt med
slagrutan och kände på de olika traumaringarnas bredd. Och
jag fick napp, en av ringarna växte och blev tjockare. Det
var den som var knuten till rökbegäret. Sedan gäller det att
hitta frekvensen.

Eva: Med tongenerator?
Arne: Ja det går, men i det här fallet använder jag min samling
trådar som är gjorda på ett speciellt sätt och när jag hittat rätt
frekvens så tillverkar jag en liten spole med rätt längd. Denna
spole kan man då hänga på sig när rökbegäret sätter in. Många
har fått en ring med en frekvens som dämpar rökbegäret
och de medger att abstinensen minskar betydligt. När jag
sedan träffar dem och frågar hur det gått så säger nästan
alla att det gick bättre i början, men att det sedan inträffat
något egendomligt: Men jag vet inte vart ringen tagit vägen!?
Det verkar vara någon del av dem, en liten ”distrak-
tionsdjävul”, petar bort intresset att bära den och så är man
tillbaks i rökningen igen. Om man är lite mer envis skulle
man kanske kunna fixa en fast avstörningsring som skulle
placeras på en bestämd plats i bostaden. En liten avtagbar
ring lägger man någonstans på natten och sedan hittar man
den kanske inte när man behöver den.

Eva: Tror du man skulle kunna plocka bort rök-traumaringen
en gång för alla och bli av med problemet?
Arne: Nej, så verkar det tyvärr inte fungera. Den verkar
komma igen, om det nu kan bero på att begäret fortfarande
finns kvar. Att hålla på att bara plocka rökringar verkar ju
inte praktiskt. Om jag jämför med hasch så verkar det skapa
en ring, som oavsett hur gammalt problemet är, lägger sig 6
meter från kroppen.
Berättar någon om sin stormiga ungdom så kan jag ibland ta
en liten promenad
6 meter bort och då kan jag ibland hitta denna ring. När jag
alltså fått napp kan jag fortsätta promenaden mot dem och

hitta en ring som hänger ihop med detta och avståndet visar
då när det skedde. Jag kan då lite försynt undra: var det inte
lite hålligång med lite röka i 15-årsåldern? Mmjooo… så kryper
det fram… Och för att hitta avstörning för hasch-ringen är
det ”bara” att spela det som motsvarar frekvenssteget 13.
Så det kan vara lättare att ta bort sådant begär än för vanlig
tobak. Då är man nere på ett så lågt steg att magin inte längre
hjälper.

Eva: Kan du berätta lite om hur du gör med sambandet mellan
kvicksilver och traumaringar? Idag är det är ju många som
har kvicksilver-, amalgam-problem.
Arne: Jag brukar inte kunna knyta det direkt till traumaringar
även om jag kan få fram att det började bli besvär vid viss
tidpunkt. Jag brukar direkt ge mig på att försöka avstöra
kvicksilvret. När jag spelar avstörningstonen för kvicksilver
märker jag att en ordentligt kvicksilver-drabbad persons aura
åker ut 10-12 cm, dvs han mår bättre. En som bara är lite
”drabbad” reagerar med en liten auraförändring på kanske
bara några centimeter.

Eva: Om man vill testa det här och inte har någon
tongenerator, vad kan man göra då?
Arne: Då använder man den här bestämda trådlängden som
motsvarar kvicksilver-avstörnings-tonen. Man tar 38,3 cm
isolerad koppartråd och virar den som en tillräckligt stor ring
ca 2-3 cm. Ändarna på koppartråden får inte mötas utan
måste ligga en bit från varandra i ringen. Annars blir det
”kortslutning” och inget händer. Den kan man hänga över
bröstet vid hjärtchakrat. Då får den chakraflöde i sig och
man får fram rätt ton.
Vi har i bekantskapskretsen en dam som gjorde likadant som
alltför många andra, dvs borrade ut för mycket gammal
amalgamfyllning i munnen på en gång och därmed fick hon
kvicksilverförgiftning. Många drabbade har fått spänningar
speciellt i ryggmusklerna. Hon hade tidigare dansat balett
och gillade dans, men hade i stort sett fått sluta med det
sedan 10 år p.g.a. muskelbesvären som kom. När jag fick
reda på det där så klippte jag till en spole åt henne och hon
blev så bra att hon till sin glädje kunde börja dansa balett
redan nästa dag igen.

En annan metall som ställer till trassel är titan, som verkar
kunna invalidisera en del. Jag har tittat på unga damer som
har titansmycken i navelkanten och på andra obeskrivbara
ställen. Titanet medför att auran kan sjunka ihop ca 10 cm.
Det är inte ovanligt att man klagar på huvudvärk och diverse
allmänt olustiga symtom, som sedan försvinner när man tar
bort titanet. Många har fått problem när de satt in titan i
munnen. Avstörningslängd för titan är 23,5 cm. Koppar 59,8
cm. Guld 37,7 cm (? Jag, Per-Uno Fransson, som skrivit ut alla
intervjuer, hör inte vad som sägs på bandet. Jag har fått flera

TRATRATRATRATRAUMARINUMARINUMARINUMARINUMARINGGGGGARARARARAR
FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA NUMRET

Arne Groth var en av Sveriges främsta slagrutemän. Här följer tolfte och
sista delen av en intervjuserie Eva Svensson gjort hos Arne.
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sådana värden av Arne tidigare men hittar
tyvärr inte dokumentationen just nu, du som
vet hör av dig! Har du något dokumenterat

från Arne, video, band, anteckningar så kanske vi kan hjälpas åt
att skriva ytterligare artiklar? Hör av dig!).
Man kan få fram en förstärkning, istället för avstörning, genom
att kombinera med övertonen, mellantonen och undertonen
på t ex koppar. Man får en tredubbel vinst genom att den
förstärker upp kopparauran. En sådan trådkombination är ju
fint att hänga på sig om man är ute och letar koppar eller
bronsföremål. Det går att göra liknande ringar för både silver
och guld. Det går förstås att göra en ännu mer komplicerad
ring som förstärker och gör att man lättare hittar allt med
guld, silver och brons.

Eva: Du har också jobbat med elöverkänslighet, kan du
berätta något om det?
Arne: Det är egentligen ett långt kapitel, men det kan ofta
vara knutet till traumaringar. Det kan vara något psykiskt
påfrestande man råkat ut för. När jag ska inspektera sådant
går jag först med slagruta och plockar och markerar ut så
många traumaringar jag kan hitta. Sedan sätter jag något litet
elektriskt föremål under personen, jag behöver inte ta till något
så kraftigt som en mobiltelefon, men om jag lägger en påslagen
mobiltelefon nära personen dröjer det inte länge innan den
traumaring som är kopplad till elöverkänsligheten börjar
vidgas. Gör jag en avstörning för den traumaringen och hänger
den på personen, så kan det bli en dramatisk skillnad. Ibland
har jag varit på väg till en elöverkänslig person och de kommer
farande ut på trappan och ropar: Stäng av mobiltelefonen du
har i väskan! Sedan har jag gjort en avstörningsring och när
de hängt den på sig har en del förvånade personer ringt t ex
till mamma och sagt: Hej, nu ringer jag från en mobiltelefon
och det går bra! Det kan ju hjälpa att även göra el- och
jordstrålnings-avstörning hemma hos dom, för de är ofta extra
känsliga för många sorters strålning. Den som är överkänslig
för det ena tål i regel inte heller det andra. Många
elöverkänsliga mår bättre om de hemma hos sig har den lilla
”Rosalinda”, som jag gjort. Den balanserar bort ett 30-tal
olika störande frekvenser av jordstrålning. Och flera har sagt
att det var lika bra att använda Rosalinda som att göra en
elsanering för 200.000 kronor. Elen har en slagfrekvens på
100, dvs 50 Hz. Hälften av detta råkar ligga på steg 43 i min
tabell.
Många elöverkänsliga reagerar mycket på mobiltelefoner och
dessa verkar ha lite olika störande frekvenser som kan vara
fabrikatsbundna. Jag brukar säga om trådavstörningar att
man inte ska skämma bort sig utan bara ha dem på sig när
det verkligen behövs.

Jag experimenterade lite med en dam som var civilingenjör i
teknisk fysik och jobbade med sådant här, men hon blev
tvungen att sluta därför att hon blev elöverkänslig. När hon
var hemma hos mig här på Ekhamra, så hade jag letat reda
på en linje med en av de lägre jordstrålningsfrekvenserna. Vi

gjorde ett försök för att se på hur stort avstånd hon kunde
känna att jag satte på mobiltelefonen. Genom att sätta upp
handen när hon kände så markerade hon utan vidare upp till
15 meters avstånd. När jag satte på mobiltelefonen på den
lågfrekventa linjen så kunde hon känna på 150 meters avstånd
när vi båda stod i samma linje. Det var en märklig upptäckt
som jag inte helt förstår, det är sådant vi får försöka undersöka
vidare. Handlar det om att vissa mobiltelefoner inte passar
ihop med vissa lågfrekventa linjer eller är det något annat
som styr. Detta är ett exempel på hur nyckfullt det kan vara
med elöverkänslighet. Tänk om någon t ex har arbetsplats
på en sådan här lågfrekvent linje som slagrutefolk i allmänhet
aldrig hittar och att någon inom 150 meter råkar ha sin
mobiltelefon på samma linje, då lider man ju utan att förstå
varför. I skogarna häromkring bor det elöverkänsliga i mer
eller mindre elfria hus. Man har satt upp anslag: Stäng av
mobiltelefonerna om ni hälsar på eller passerar, och ta gärna
även ut batterierna. Dom har alltså ett elände. Sedan kan vi
även få ”påhopp” av skadliga lågfrekventa linjer som är med
oss som en traumaring och vi kan reagera kraftigt negativt
på den.

En liten shamansk symbol kom fram vid ett tillfälle då en
dam gick ned i trance och gick tillbaks till ett föregående liv.
Hon satt och ritade en symbol med kol på en berghäll. Den
symbolen kunde jag sedan fylla i och ta fram lite bättre, för
hon hade ju tecknat den med slutna ögon så det blev lite
darrigt. Det visade sig att denna lilla symbol låg vid trappsteg
25 och den hade en aura som var väldigt känslig för
mobiltelefoner och elektricitet över huvud taget. Har man t
ex kommit i kontakt med någon liknande symbol eller ännu
värre har en sådan symbol på sig så har man alltså en
lågfrekvent energi som följeslagare och den förmedlar dåliga
kontakter med el. Men att förklara sådant här för
vetenskapsmän, det går ju inte. Det finns dock flera
vetenskapsmän som verkligen vill lyssna på sådant här, men
då vill de vara i enrum där kollegorna inte hör vad som
diskuteras.

Eva: Har du hjälpt elöverkänsliga med sådant här? Att störa
av den vanliga elfrekvensen 50 Hz?
Arne: Det kan bli lite bättre om man stör av den, men ibland
blir det bara 10-15% bättre. Så det gäller även att t ex komma
åt en eventuell traumaring och den där speciella följeslagarens
frekvens. Det finns så många elprylar som nuförtiden sänder
ut olika störande frekvenser. Så det är bara till att
slagrutejobba tills man hittar avstörningar för rätt frekvenser.
Då åker auran ut och det är hälsosamt. Man vet aldrig vad
man råkar ut för.

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

traumaringar
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Viktiga UTDRAG ur boken
NATURANDAR OCH ELEMENTARVÄSEN

av Marko Pogacnik

Red.:
 Artikeln har skrivits av Willy Jacobsen i Kvistgjengeren nr 15 år
2006 och återges här i sin helhet.

Marko Pogacnik er billedhugger fra Slovenia, og arbeider som
landskaps helbreder, dvs. han retter opp odelagte energi-
strukturer i naturen og bidrar til bedre arbeidsvilkår for
naturåndene.

Naturen rundt oss er full av ånder som har sine bestemte
arbeidsområder og konkrete oppgaver, som består i å hjelpe
naturen og utviklingen til beste for alt levende. Naturåndene
grupperes etter elementene og finnes i 3 og 4 utviklingstrinn.

Jordånder   3. nivå Pan
                        2. nivå Den gamle vise

Den kjärlighetsfulle gamle
                    1. nivå Nisser, kobolder, Alver,  Dverger, Gnomer

Elementarvesener hos dyr og mennesker
Fauner (for trär)

Vannånder  3. nivå Nymfedronning,  Landskapsnymfe
                       2. nivå Nymfer: Kildenymfe, Engnymfe osv.
                     1. nivå Havfruer, Undiner, Vannmenn,

Likevektsånder.
Ildånder     4. nivå Muser
                   3. nivå Lysånder
                   2. nivå Modningsånder, Forvandlingsånder.
                      1. nivå Ildånder i jordens indre.
Luftånder 3. nivå Devamesterinne, Stedets deva, Ritualdeva.
                    2. nivå Romfeer, Plantedeva, Skogsfe
                    1. nivå Sylfer, Feer

Naturåndene og elementarvesnene har en evolosjon og utvikling
som går parallelt til menneskenes evolosjon. Etterhvert som
vi mennesker endrer levemåte får naturånder og elemen-
tarvesnene nye oppgaver og utfordringer.

Planeten jorden har fire utviklingsfaser på dette nivå.

1. Ildelementet dominerer förste epoke i jordens utvikling.
Planeten var fortsatt en ildkule. Allerede den gång ble
menneskesjelene inkarnert, ikke i en materiell kropp, men
som en kraftkropp av ild.
Ifölge englemester Christopher Tragius hadde menneskene den
gang sammen med ildåndene utviklet sivilisasjonen med det
kosmiske navnet ”Lir”. I den esoteriske tradisjonen kalles den
for ”Lemurien” eller ”Mu”. Dette er ikke noe kontinent
som har sunket i Stillehavet som mange hevder, men en
sivilisasjon som omfatter hele planeten.

2. Vannelementet er dominerende i neste epoke.
    Menneskesjelene sammen med alle typer vannånder
      utviklet sivilisasjonen ”Atlantis.” Men dette er heller ikke
    noe kontinent som er sunket i havet, men en sivilisasjon
    som trengte vannelementet - og ikke materien - for å
    utvikle seg.
 3. Jordelementets sivilisasjon. Först i denne utviklingsfasen

av jorden var det materielle nivået så utviklet at mennesket
kunne utfolde sin biofysiske kropp, med egen fri vilje og
med en ytre analytisk bevissthet basert på fysiske impulser.
Dette forutsatte at vi lärte oss det nye elementets
lovmessigheter. I begynnelsen inkarnerte menneskesjelen
i primates-kropper, som den gång var de hoyest utviklede
dyreformer. Slik oppstod jordelementets materielle
sivilisasjon, som vi idag er i sluttfasen av.

Når vi her snakker om jordelementets sivilisasjon som
materiens og det materielles tidsepoke så henspeiler det
nettopp på vår ytre analytiske bevissthet som med sin frie
vilje har muligheten til å undertrykke alle signaler og intuitive
meldinger fra underbevisstheten, menneskets elemen-
tarvesen og sjelen, og likevel kunne eksistere.
Alle planetens sivilisasjoner er selvfolgelig materielle sålenge
planeten vår består av materie.

4. Luftelementets sivilisasjon med det kosmiske navnet
”Krex”. Allerede idag kan vi se tegn på at de materielle
forutsetningene for jordelementets utvikling bryter
sammen, samtidig som en ny tidsålder presser på.
Luftelementets tidsålder innebärer en ny helhetlig
bevissthet og med fullstendig frihet fra materiens lenker.
Ifolge englemester Christopher Tragius vil luftelementets
sivilisasjon väre gjennomsyret av musikk, farge, rytmer
og helhet. De fysiske grensene blir opplöst, den
grunnleggende spaltningen som er nödvendig for
eksistensen på det materielle nivået opphörer. Ingen
oppdeling i pluss og minus eller skille mellom verdier,
og hierarkier vil ikke lenger eksistere. Menneskene må bli
förtrolige med de musikalske lover, intuitiv iaktagelse og
läre å förstå de energetiske strukturer og gjenoppdage
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som et absolutt nödvendig mellomledd, en infor-
masjonsformidler.
Det er det individuel le elementar vesenet, bosatt i
menneskekroppens emosjonale kraftstruktur, som leder og
styrer vår flerdimensjonale og kompliserte kropps mange
funksjoner etter impulser fra sjelen.

Det individuelle elementarvesen har en sammensatt oppgave.
Det skal sorge for å harmonisere alle nivåene et menneske
sentrerer i kroppen sin i lopet av et jordisk liv, det
emosjonelle, det vitalenergetiske og det fysiske nivået.

Det hoyere selvet                         Menneskets guddommelige kjerne

Sjelen                                      Styrer det helhetlige
 (Det indre jeg)                         menneskevesenets utfoldelse

Personligheten                             Leder de psykososiale prosessene
 (Det ytre jeg - vår dags-          under  inkarnasjonen
  bevissthet)

Elementar jeg                                Leder og styrer kroppens funksj oner
(Det individuelle                    etter impulser fra sjelen.
      elementarvesen)                 Kan gi inntryk og bilder til vår
                                                  bevissthet

Når menneskesjelen i de höyere sfärer har fått avklart karma
for sin neste inkarnering på jorden, vil den forbinde seg
med et bestemt elementarvesen og arbeidet med å
forberede fodselen og inkarneringen på jorden begynner.
Engelmester Christopher Tragius kaller denne perioden for
”det energetiske svangerskapet” Ut ifra karma innhold (dvs.
hvilke erfaringer sjelen önsker å oppnå i denne inkarnering)
vil sjelen og elementarvesenet förberede og tilrettelegge
omstendighetene rundt födselen og deretter avstemme
tidspunktet for befruktningen. Senere vil elementar jeg,et
lede fosterets vekst i det fysiske svangerskapet, og senere
alle forandringsprosessene livet ut.

Elementarvesenet må hele tiden fölge sjelens anvisninger,
og må derfor fra tid til annen lede oss inn i smerter, sykdom
eller psykiske lidelser fordi vi mennesker lärer bedre når vi
har problemer enn når vi lever i harmoni.
Manglene ritualer ved overgang fra en livsfase til en annen
er årsak til vanskeligheter og forvirring. Ritualene fungerte
i sin tid som et signal til elementarvesenet om at mennesket
var i ferd med å gå inn i en ny livsfase, å kunne derfor väre
forberedt på å hjelpe under prosessen. Når denne
kommunikasjonen mangler förer det til at elementar jeg,et
ikke lenger kan folge menneskets forandringer, noe som
vil virke negativt inn på det emosjonelle nivå med ubalanse
i personligheten som en mulig konsekvens. Dette kan före
til at sjelen og elementar jeg`et havner i en konflikt med tap
av kontroll og mulig sykdom som resultat.

Vår kultur, som i stor grad er diktert av kirkens syn, er
gjennomsyret av en dualistisk oppdeling i godt og vondt.
I denne sammenheng er sjelen blitt äret og oppheyd som
en engel, mens samarbeidspartneren, elementarvesenet som
er en jordånd, er blitt betraktet som en djevel som har tatt
bolig i mennesket.
Denne livsfiendtlige dualismen fant sitt tragiske hoydepunkt
med hekseforfolgelsene fra 1400 til 1700 - tallet, da kirken
massivt forsökte å drive ”djevelen” ut av menneskene. Disse
kirkens menn gjorde en alvorlig feiltolkning av vårt
elementarvesen, og var seg ikke bevisst at de selv hadde en
slik, dog så nödvendig ”djevel” i sitt indre.
Det er viktig at det moderne mennesket er klar over at det
bärer på et elementar jeg, fordi vår kultur er fullstendig
behersket av mentale monstre som eksisterer i hodene våres
og gjör at vi så og si mister bakkekontakten. Vi trenger
desperat til en ”jording” som river oss ut av denne
psykologiske tilstandens illusjon. Vi kan istedet läre oss å
kommunisere med vårt elementarjeg, og vi vil få en kilde
til sunnhet og harmoni.
Ordet ”klarsynthet” betyr egentlig at et menneske evner å
sanse svingningsområder som er ”klarere” eller ”lysere”,

elementarvesnenes verden. Menneskene vil fortsatt strebe
etter fullkommenhet i de nye omgivelser og for-
utsetninger. Dagens materielle sivilisasjon trenger ikke
nodvendigvis å bli fysisk ödelagt för overgang til den
nye epoken, slik Nostradamus profeterte.
Deretter fölger enda en overgangsfase, og en ny runde
med sivilisasjoner i de fire elementene begynner på nytt,
men på et höyere nivå.

Menneskets personlige elementarvesen er en integrert del i
et helhetlig menneske. Sjelen som er et åndelig - kosmisk
vesen, er ikke i stand til å kommunisere direkte med
menneskets fysiologiske plan og heller ikke med det
emosjonelle plan. Men her kommer elementarvesenet inn

NATURANDAR OCH ELEMENTARVÄSEN
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Menneskets elementarvesen er blant de hoyest utviklede
elementarvesner. Dramatisk död för mennesker kan bli
katastrofalt også för tilhörene elementarvesen. Fölgene
hendelse er fra Durnhof i Osterriket, et sted med grufull
historie fra andre verdens-krig som Marko Pogacnik hadde
fått i oppdrag å forbedre energiene på ved å gjennomföre
en helbredelsesprosess i området.
Stedet har en sakral forhistorie, noe som gå särlig smertelige
folger da Tyskland under Hitler regimet bestemte seg for å
gjöre Durnhof samt 160 km2 av landskapet rundt til et
enormt militärt övingsfelt. 7000 mennesker fra byer og
landsbyer i området ble fordrevet fra sine hjem. Like utenfor
Durnhof  ble det bygget brakkebyer for soldatene som
skulle forberedes til de blodige slagene i andre verdenskrig,
blant annet mot russerne på östfronten.

På toppen av alle lidelser ble tusener av tyske krigsfanger
torturert av sovjetrusserne der etter krigens slutt. Under
prosessen ble det oppdaget et meget stort antall ”fangede
menneskesjeler” rundt de tidligere brakkene. Senere skulle
det vise seg at det også fantes en rekke forvirrede og for-
mörkede romfeer. De hadde trukket seg ti lbake ti l
bortgjemte steder, men satte likevel preg på hele stedet med
sin ubehagelige utstråling.

Red.:

Alle menneskesjeler og elementarvesner har eksistert i
Atlantis sivilisasjonen. Den dag i dag finnes änder - fortapte
elementarvesener som er levninger fra Lemurien og Atlantis
epoken. Elementarvesnene har hatt store problemer med
de kompliserte forvandlingsprosessene som kreves ved
overgang til en ny epoke eller sivilisasjon. Ikke alle klarte
det, og de eksisterer närmest som et minne, et astralt avtrykk
i ingenmanns land, og er fanget i en verden som ikke
eksisterer.

Hvis vi gir dem oppmerksomhet og lår dem komme til
orde, kan det före til feilaktig åndelig veiledning. De kan
også blåse seg opp i store störrelser og bli demoniske å
virke skremmende, men de er kraftlöse og uten innflytelse
på det energetisk-astrale nivået (Folelse nivå)
frie viljes gudegave. Elementarvesnene derimot har ingen
mulighet til å treffe selvstendige beslutninger, og deres lykke
består i å kunne mestre sine oppgaver til fullkommenhet,
og utviklingen består i at de stadig får nye og mer
ansvarsfulle oppgaver. Deres ulykke oppstår når de blir
hindret i å utföre sine oppgaver pga. uvettig menneskelig
framferd og ödeleggelse av naturen. En slik situasjon förer
til at elementarvesnene synker ned i stadig mörkere
svingninger på grunn av smerte og frustrasjon og tilslutt
kan få en negativ utstråling til sine omgivelser.

og som nor malt avskjäres fra
sansningsspekteret for de kommer fram

til dagsbevisstheten. Disse svingningene har vi mistet kontakt
med fordi de har värt tabubelagt i vår materialiserte kultur.

holde den tilbake i materien. Sjelen vil etter draden väre
ustoppelig på sin vei til åndelig frihet.
Det som ble oppfattet som ”fangede sjeler” er iflg.
Christopher Tragius ”fölelsesmessig avfall”, utsondret fra
mennesker i intens lidelse, dödsangst eller sjokktilstand og
som setter astrale avtrykk i omgivelsenes kraftvev. Om det
samtidig dreier seg om voldsom, urettferdig, tragisk og bra
död vil disse astrale avtrykkene ofte besjeles av det avdöde
menneskets gjenlatte personlige elementarvesen, som også
kan anta avdödes skikkelse. En klarsynt person vil derfor
lett forveksle menneskets sjel med elementarvesenet. Det
som ble oppdaget i Durnhof var med andre ord de
avdödes elementarvesner koblet til de döde menneskers
astrale projeksjoner. Disse ble forgiftet og ”forhekset”, og
etter at soldatene var försvunnet ble elementarvesnene
tilbake i denne elendige tilstanden og formörket også andre
elementarvesner og ånder og dermed hele området med
negativ utstråling.

Til slutt må nevnes at et menneskes elementarvesen kan
splittes i delaspekter. Dersom et delaspekt blir undertrykket,
så kan dette aspektet bli hengene ved sjelen i senere
inkarneringer som en gjeldspost. Overdreven tilbedelse og
hengivenhet til en person kan medföre at en trekker til seg
et delaspekt fra denne personens elementarjeg. Dette
fremmedelementet kan väre så sterkt at det forgifter eget
elementarjeg og styrer dets handlinger i den retning den
andre, tilbedte personen önsker. Påvirkningen kan også före
til stadig tilbakevendene sykdomsplager.

Willy Jacobsen

Begrepet ”fangede menneskesjeler” er begrunnet i
forestillingen om at et menneskes sjel ikke kan stige opp i
de hoyere sfärer, som de rettmessig tilhörer, dersom
mennesket fikk en brå eller angstfylt död. I slike tilfeller vil
sjelen väre lenket til materien og sitte igjen som en fanget i
stedets kraftvev. Engelmester Christopher Tragius hadde
fölgende overraskende förklaring på fenomenet: Et
menneskes sjel er så sterkt knyttet til sin guddommelig
dimensjon, at ingen kraft eller omstendighet i verden kan

NATURANDAR OCH ELEMENTARVÄSEN

Fler böcker från Marko Pogacnik, på flera språk, hittar du om du
går in på Internet under Sök och skriver in   pogacnik.

Följande böcker finns på svenska:
Naturandar och elementarväsen ISBN 91-972671-6-1
Läkedom för jorden ISBN 91-974169-1-6
Gudinnans återkomst ISBN 91-974169-4-0

Bilderna i artikeln återfinns i boken om Naturandar och elemen-
tarväsen.
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FOTOTÄVLING 2006
”Bilden skall förmedla vårt arbete med slagruta eller annat sökverktyg i alla

tänkbara situationer.”

Bedömningen av bidragen till SSF´s fototävling var inte alltför be-
tungande. Av de få bidrag som inkommit var det inte många som
visade något slagruteredskap. Bara för att fotografen vet att perso-
nen/erna är rutgängare motiverar det inte att bilden kan deltaga i
tävlingen.
Vi hade dessutom förväntningen att till varje bild erhålla upplysningar
om var och när den har tagits, vilka personer som finns med och vad
bilden skall ha för namn. Om vi strikt följer dessa regler blir det
egentligen inte någon bild kvar.
Juryn har tillåtit sig att sätta några namn på dom första 5 bilderna
som vi presenterar här i tidningen.

Första pris ser ni på tidningens framsida.
Totempålen bakom rutgängaren Thord Nilsson ger en komisk kon-
trast till det han söker vilket föranledde oss att kommentera bilden
med texten vid sidan om bilden. Att stupröret sticker upp ur nacken
så att huvudet inte kan hållas rakt förstärker komiken. Roligaste och
bästa bilden, bra beskuren. Fotografen är Lars Carlsson.

Andra pris, här till vänster
 har faktiskt namngivits av fotografen Agne Olauson och heter
”Finliret vid vattensök”. Bra komposition av bilden som visar en
stark koncentration hos männen.Det är Svante Lindström som låter
pendeln arbeta för att få svar - kanske på djupet eller kvaliteten av
vattenådern.

Tredje pris här nedan  Fotografen är även här
Agne Olauson som gav
bilden namnet
”Rutgängare är intres-
serade av varandra”.
Bilden är en bra fångad
situation med bra kompo-
sition.
Tyvärr drar den delvis
skymda damen bakom
huvudpersonerna till sig
blicken på grund av sin
röda jacka.
Bilden har tidigare varit
publicerad i vår tidning
men det har vi bortsett
ifrån då redaktionen då
inte visste att bilden skulle
lämnas till tävlingen
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FOTOTÄVLING 2006

Fjärde pris här till höger
En rolig och spontan bild.
Slagrutorna syns men inte
personerna som föranledde
juryn att omedelbart tänka på
skogsrå som ju i vår folkdikt-
ning brukar ”ses” på många
olika sätt. Kanske damerna
Margot Granholm och Jill har
smittats av vad dom fångade
med pekarna.
Påpassligt av fotografen
Bernth Lindfors.

Femte pris här till vänster
Hur stor är den här natur-
anden?? Eller är det t.o.m.
två stycken som finns här
framför oss??
Juryns synpunkt till bilden:
Gruppen till höger har upp-
märksamheten på helt annat
håll och blicken dras från ak-
törerna på en annars mycket
fin bild.
Fotografen: Thord Nilsson

Bo Westling och Rolf Heinemann som har bildat juryn för den här tävlingen har varit eniga om att rutgängarna inte är vana vid
fototävlingar, där det ställs lite hårdare krav på att följa det angivna temat och att samtidigt tänka på en bra bildkomposition,
rätt exponering osv. Några av dom insända bilderna är fotomässigt mycket bra men uppfyller som sagt inte dessa krav.
Men dessa bra bilder kommer att användas i någon av våra kommande tidningsnummer.
Till slut ett hjärtligt tack till alla som lämnade ett bidrag till tävlingen - vi kanske gör ett nytt försök under år 2007??
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TALMYSTIKEN HOS J.S.BACH
mats åberg

Mats Åberg är diplomorganist samt lektor i orgelmetodik och solistiskt orgelspel vid Kungliga
Musikhögskolan. Han ar dessutom en ofta anlitad föreläsare i ämnen som rör

barockmusikens  uppförandepraxis.

Red. anm.:
Under alla årtusenden har mänskligheten varit intrsserad av talmystik, talsymbolik och även talmagi.

Nationalencyklopedien skriver bl.a. så här:
Talsymbolik: I en livskraftig, delvis ockult tradition, som utgick från Pythagoras och hans lära om sfärernas
harmoni, föreställde man sig att talen hade symbolisk betydelse och att hela kosmos var uppbyggt med hjälp
av symboliska tal. Vissa tal tillmättes särskilt värde, t.ex. talet ett (enhetens och mannens tal), två (splittringens
och kvinnans tal), tre, sju och tio. Via tanken att konstnären efterbildar skapelsen överfördes talsymboliken till
att gälla bildkonst, särskilt arkitektur (se gyllene snittet), musik och litteratur. Särskilt under medeltiden och
renässansen bestämde talsymboliken det konstnärliga skapandet.
Litt.: S.K. Heninger, Touches of Sweet Harmony (1974); G. Qvarnström, Poetry and Numbers (1966).

Det var för mig första gången jag läste mera ingående om talmystiken inom musikens värld, när jag läste Mats
Åberg´s artikel i Kyrkomusikernas Tidning nr 9 år 2006.
Jag vill härmed tacka författaren och tidningen för att få förmedla denna kunskap även till oss som bara ibland lyssnar
till Bach´s förunderliga - berörande musik. Det blir säkerligen även lättare att förstå musiken nästa gång vi lyssnar på
en konsert.

Mats Åberg

När jag för 20 år sedan gav ut kompendiet Orgelspel på
gammalt vis, urskuldade jag mig med att i förordet skriva:
”... eftersom många frågat efter något på svenska i ämnet.”
Detsamma kan gälla denna artikel:
många har bett mig skriva något, eftersom mycket lite finns
utgivet och praktiskt taget ingenting på svenska. Jag betraktar
mig ingalunda som specialist inom detta vidsträckta område
och har ingen ambition att göra en heltäckande analys. Men
ämnet har intresserat mig; jag har läst en del, hört en del och
kanske lagt till en del själv också. Artiklarna bygger på ett
föredrag jag har hållit i olika sammanhang, och väldigt mycket
som jag då haft tillgång till saknas här: klingande
musikexempel, betydligt fler illustrationer och framför allt det
direkta, personliga tilltalet. Uppmuntrad av kolleger och elever
vill jag ändå försöka.
Tal och siffror har alltid fascinerat människan. Det ligger
något hemlighetsfullt och mystiskt i talen, därför att de i sig
själva egentligen inget betyder, utan står som symboler för
något annat, något dolt. 5 kan ju betyda 5 ljusår eller 5
millimeter, 5 världsdelar eller 5 koppar kaffe. Vissa tal har
varit mer hemlighetsfulla än andra, till exempel talet 3 eller
det heliga 7-talet, eller olyckstalet 13, som ju kommer från
Herrens sista måltid, den olycksaliga och välsignade. Udda
tal är mer spännande än jämna, och primtal har en särskild
magi omkring sig. Talen återfinns överallt, i planeternas banor
och i människokroppens proportioner. Leibniz skriver att
”musik är själens omedvetna räknande”.
Inte underligt att också en sådan som Bach blev fångad av
tal och talens symbolik.
Först skall vi göra klart för oss, att man i äldre tider räknade
på ett helt annat sätt än vi gör i dag.
Vi säger:
    1
    1+1=2
    2+1=3
    3+1=4
    och så vidare.
Vi adderar hela tiden, så att talen blir större och större.
Renässans- och barockmänniskan tänkte på ett helt annat
sätt.

TALET 1 är det hela.
Talet 2 är denna helhet delad 1 i två delar.
Talet 3 får vi när vi delar helheten i tre delar
och så vidare.

För oss är talet 1 det minsta talet, men för dem var talet 1
alltså på sätt och vis det största - helheten. Då är det också
lätt att förstå varför talet 1 är Guds tal. Gud är den Ende.
Gud är den förste. Gud är helheten. Allt annat skapat är delar
av denna helhet. Vi är alla gudsdelar! Talet 1 är det tal som
alla andra tal bygger på, liksom Gud är den på vilket allt annat
vilar.

När Bach börjar Credosatsen i sin h-mollmässa är det ingen
tillfällighet att han börjar enstämmigt, med en enda lång ton i
tenorstämman. Där står en hel kör, där sitter en stor orkester,
men Bach börjar med en enda ton. Credo in unum Deum -
jag tror på en enda Gud. Likadant när han börjar Orgelbüchlein:
den första koralen (Nun komm, der Heiden Heiland) börjar
med en ton, den viktigaste: a. Ur denna första ton växer
ackordet och hela satsen fram, så som allting har sitt ursprung
i Gud, den ende och den förste. Orgelkoralen slutar sedan
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precis som den började, med det brutna
ackordet, men nu i dur. Det betyder: ”Så

som Kristus kom en gång, skall han komma till sist - fast då
i dur, i härlighet och makt!”

Talet 1 är också solens tal, veckans första dag är soldagen - Sonntag,
Sunday. Talet 1 symboliseras av en punkt eller en cirkel.

TALET 2 symboliseras av en linje,
en linje mellan två punkter.

I Trippelfugans andra del, kristusdelen, kommer alla
fugainsatser på den andra taktdelen.
När vi ser talet 2 som en delad helhet, kan vi också påminna
oss om ”gyllene snittet” - ett förhållande där den lilla delen
förhåller sig till den stora som den större till det hela:

a b

    a förhåller sig till b som b till a + b

Detta är en proportion som återfinns i många klassiska
byggnadsverk, inte minst orgelfasader.

Talet 2 står också för månen och måndagen, den andra dagen
i veckan. (Moderna almanackor, som tänker enbart krasst
arbetsmässigt, börjar veckan på måndagen - något som är
helt emot traditionen. I Matteusevangeliet står om kvinnorna
vid graven:
”Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen......”)

Talet 2 står naturligtvis för Kristus, den andra personen
i Treenigheten, och linjen kan få vara linjen mellan Gud

och människa. Kristus är medlaren mellan Gud och världen.
Om vi går tillbaka till h-mollmässan, till texten ”och på en
enda Herre, Jesus Kristus”, så är detta en duett. Talet 2 är
framhävt.

TALET 3 är Treenighetens tal.
3 är det perfekta talet, treklangen den perfekta
harmonin. ”Tempus perfectum” var tretakten, en
brevisnot delad i tre semibrevis. Särskilt hos Bach är

treklang-en en symbol för Gud, den treenige Guden. ”Tre i
en och en i tre” som det står i psalmen. (Intressant är, att
treenighetspsalmen framför andra. Allena Gud i himmelrik,
är uppbyggd på en treklang!) Tretalets figur är naturligtvis
triangeln, som vi ofta ser som en gudsbild med det allseende
ögat i.

Talet 3 är naturligtvis Andens tal, den tredje per-sonen i
gudomen. Ofta, ofta när Bach talar om den Helige Ande gör
han det i tretakt. I den enda pingstkoral vi har i Orgelbüchlein,
andekoralen Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, markerar
Bach nästan karikerat trean i tretakten:

Bach ägnade tretalet
stor uppmärksamhet.
Praktiskt taget alla
hans tredelade
stycken är treenig-
hetsstycken.

Jag ska visa på 3 (!).
1) Först koralförspelet O Lamm, Gottes ur Achtzehn Choräle:
Den går i 3-takt, den har 3 verser och den har 3 korsförtecken.
Det är absolut ingen tillfällighet att Bach väljer A-dur, att han
genomför koralen i 3-takt och att han tonsätter tre verser. I
vers 1 ligger c.f. i sopranen, den högsta stämman, en bild av
Den Högste. I vers 2 återfinns melodin i mellanstämman -
en bild av Kristus som medlaren mellan Gud och människan.
Den versen är fylld av korsmotiv, om någon skulle tvivla på
att det är en Kristusvers. Och i vers 3 ligger c.f. i basen - en
bild av den Helige Ande som verkar här nere på jorden.

2) Toccata, adagio och fuga C-dur. Toccatan har alla de
vanliga gudssymbolerna: enstämmighet, treklangen i början
och så vidare. Den har också den mäktighet som man kan
vänta sig av himmelens härskare. När Bach i ett treenig-
hetsstycke talar om Kristus, är det alltid den lidande Kristus.
Det var tydligt i koralen O Lamm, Gottes ovan, och det är
tydligt i detta Adagio: molltonarten, alla förhållningar och
dissonanser som symboliserar lidande och smärta. Och
slutligen fugan: 6/8-takt, samma taktart som andekoralen Kom
Gott, Schöpfer.

TALMYSTIKEN HOS J.S.BACH
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3) Fantasi G-dur (Piece d’Orgue). Del 1: Treklanger,
enstämmighet. Del 2: Förhållningar, dissonanser. Det kontra
H:et har vållat organister bekymmer i 250 år. Jag är övertygad
om att svaret ligger i Bachs tonsymbolik (om jag får göra en
utvikning).
Då vill jag nämna ordet affekt som var ett avgörande ord för
1700-talets musiker. För att förenkla det mycket skulle man
kunna tala om två affekter: den glada, livliga och den sorgsna,
dämpade. Affectus lae-titiae och Affectus tristitiae. För Bach
var en skala uppåt inte bara en skala utan en bild av allt
positivt: glädje, liv, himlen, Gud. Vi har många exempel på
detta i hans orgelmusik: Preludiet i D-dur eller den jublande
treklangen som inleder G-durpreludiet.
En rörelse nedåt stod för det som var negativt: sorg, smärta,
synd, döden, helvetet, djävulen. Det låga C:et är det djupaste
vi kan komma till. Det är en bild av döden. Men Kristus har
gått ett steg till, ner dit vi inte kan komma. Försök aldrig att
spela den tonen! Och sista raden med den långa orgelpunkten
och den stegrade spänningen är Jerusalemsvandringen, den
som slutade med en krasch. Därför får man aldrig, aldrig
spela mellandelen och sluta med ett G-durackord. Vandringen
till Golgata slutade inte i dur! Och Piece d’Orgues tredje del
är Andedelen. Vi ser och hör hur Andens vind blåser över
världen och den går ner, ner, nertill jorden, tecknad i
pedalstämman.

Jag vill avsluta kapitlet om Bach och tretalet med
att visa på DritterTeil der Clavierübung, där Bach
på en mängd olika sätt framhäver talet tre: 3:e de-
len av hans klaverövningar, 3 former (Prel o fuga,
koralför-spel, duetter), 3 stora kyriesatser, 3 små
kyriesatser, 3 olika satser av treenighetskoralen
Allein Gott, Trippelfuga, och Ess-durpreludiet har
3x3 (9!) b-för-tecken (se nedan!) Sammanlagt är
det det ultimata tretalet 3x3x3 (27) satser i
Clavierübung III.

I samband med talet 3 tar jag mig friheten att göra en
musikalisk/praktisk parentes, som framför allt gäller dirigenter.
Taktarten 3/8 blir mycket ofta missförstådd och missbrukad.
3/8-takt har tre slag i takten. 6/8-takt har oftast 2 slag i takten,
men 3/8-takt har tre slag i takten, varken mer eller mindre.
Det finns i barockmusiken ingenting som heter 1-takt eller
1 slag i takten. Det kommer senare, med till exempel
Beethovens snabba scherzi. Men för Bach är fortfarande
3-takt tre slag i takten. Gärna tre snabba slag, som i körerna
Jauchzet, frohlocket eller Herrscher des Himmels ur
Juloratoriet. Eller ”Eilt nach Golgatha” ur Johannes-
passionen.
Framförd med ett slag i takten blir pulsen ca 48 på punkterad
fjärdedel. 48 är ett långsamt tempo som Bach aldrig, aldrig
skulle illustrera ordet ”Eilt” (skynda) eller ”Jauchzet” (jubla)
med. Det blir groteskt. Men åttondel på 144 (48x3), det är
däremot snabbt. För en matematiker är ett 48-slag detsamma

som tre 144-slag. Men inte för en musiker. Vi
har rätt att ändra Bachs tempi - men inte Bachs
taktarter! Tretakt är fortfarande tretakt. Att
Bach sedan, ett stycke in i de flesta 3/8 - satser,
lägger in ”överväx-eln” och pulserar på ett slag
i takten, det är en helt annan sak. Så gör han
även i 4/4-takt, där vissa av-snitt har en klar
alla breve-puls.

Red.:
Fortsättningen, omfattande talen 4 tom 12
kommer i nästa nr av tidningen.

TALMYSTIKEN HOS J.S.BACH
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HÖSTMÖTE UMEÅ
24 tOM 26 November

Vem kunde tro att all den fina snön som hade funnits i trakterna
kring Umeå skulle vara borta när mötet äntligen blev av. Se bara
på dom ynkliga resterna som kan skönjas på den här bilden.
Däremot ett fantastiskt solsken och samtidigt även regn i bak-
grunden som utlöser en färgsprakande regnbåge på himlen.

Tyvärr så var väl just det tidigare snöovädret och även flyttningen
av mötesdatum orsaken till att många slagrutevänner inte tordes
lita på att det skulle bli så här fint. Tråkigt att ni missade den fina
möjligheten till att öka kunskapen!

Själv hade jag tagit nattåget från Örebro till Umeå som fung-
erade alldeles utmärkt - inga byten - förutom att man som ”syd-
länning” inte visste att Brattby ligger ett stenkast utanför Vännäs
och att man bör hoppa av tåget där.. Tur att jag fick reda på det
i tid.På bilden: Lilian Carlsson och Egon Öhman

Programmet innehöll många punkter. Det är kanske inte alltid så lätt att se för ev. nybörjare
när övergången från slagruta, till pendel, pekare och healing sker eftersom allt förekom
under praktiska övningar. Psi-spår, kartpendling, fotbad, distanshealing och spökvandring,
allt försökte vi att verifiera med något av våra verktyg och ibland även med enbart känslan
i kroppen och i våra händer.
Det blev inte så många utflykter som det kanske var tänkt - men vi hade ju alla energier på
plats som kunde sysselsätta oss med detektering, inkänning och även blockering av dåliga

energier och jag tror att allla har fått något nytt med sig hem.

Dag Rudin

Charlotte Bredenberg

Föredragen var verkligen givande. Som vanligt blir det alltid
många nyheter och reflekteringar - problemet med mig är att
jag alltid har svårt att smälta och behålla allt - så jag hoppas
att det skall vara möjligt att vi i framtiden skall kunna läsa lite
mer om allt detta i vår tidning. Både Lilian och AnneMarie
och Egon Öhman har så mycket att förmedla.

Dag Rudins föredrag om distans-
healing finns redovisat i SLAG-
RUTAN nr.30.
Efterföljande praktisk övning vi-
sade däremot ett mycket spän-
nande resultat.
Vem kunde ana vad som händer
när man tycker ”synd” om en per-
son???
Auran krymper mycket, mycket
mer än vad jag kunde ana!!!
Så vår slutsats blev:

Tyck ej synd om någon!!
Sänd goda tankar i stället!!

Både Lilian och Charlotte passade på att prova ett ”renande”
fotbad - men oj vad var det som hände? Ingen var så svart
om fötterna innan - men hur såg vattnet ut efter badet.
Auramätningen behöver nog upprepas innan vi törs göra ett
uttalande om det - men det verkar vara mycket positivt.

Kent Johansson
Lilian Carlsson
Anne-Marie Carlsson
Egon Öhman
här i Egon´s örtabutik

Allt som allt ett mycket givande höstmöte, och jag vill här passa
på att tacka alla som har medverkat och särskilt Anne-Marie som
har varit eldsjälen.
Ett hjärtligt tack från mig och styrelsen.
Rolf Heinemann
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För några hundra år sedan kom en sjöman hem till England och berättade att han sett djur som hoppade på
två ben och hade ungarna i en pung på magen. Professorerna på ett engelskt universitet skall då ha överlagt

och kommit fram till att sådana djur inte finns.
Socialstyrelsen har 1995 tillsatt 15 läkare som kommit fram till att magnetfältssjuka (elallergi) inte finns. Eventuella

besvär som en del människor påstår sig ha är enbart psykiska besvär. 1993 sanerade Socialstyrelsen sina lokaler mot
oönskade magnetfält som inte fanns.

Det är utan tvekan så att en del människor inte klarar av påverkan från magnetfält och elektriska fält utan måste bo
i torp och husvagnar långt från elektricitet. Alla klarar vi en viss nivå av föroreningar både i luft, vatten och radioenergivågor
av olika slag. Får vi för stor belastning så blir vi sjuka. Vattenådror är för oss nödvändiga eftersom vi inte klarar oss utan
vatten. Dock kan vattenådror under sängen eller älsklingsfåtöljen tillföra energier som inte är så bra för alla.

NYBÖRJARRUTAN
Agne Olauson

Vatten söker vi av gammal hävd med slagruta. Naturligtvis kan Du använda
vilka visare som helst. Leta reda på en Y-formad klyka av rönn, sälg, hassel
eller annat segt träslag. Grovlek kanske 5 – 10 mm. Fatta slagrutan i
uppåtvända händer med tummarna utåt och med grenarna in från lillfingersidan
(se bilden). Vrid händerna i sidled så att slagrutan är instabil och gärna vill
lämna sitt läge. Färdigt. Börja söka. En slagruta av trä torkar på några dagar
och kan inte längre användas. Gör en evighetsruta av styv plasttråd som Du
försiktigt värmer mitt på, böjer ihop de två halvorna och Du har fått en bra
slagruta. Förstärk gärna spetsen med tagling, krympslang eller tejp så att den
inte så lätt bryts sönder.

Leta reda på Dina vattenådror. Ställ In Dig på vattenåder. ”Var kan jag finna
vatten på denna tomten?” Tag dina visare och gå sakta över tomten. Utslag!
Markera platsen. Ställ dig mitt på markeringen och fråga åt vilket håll
vattenådern går. När Du får en riktning så gå i rät vinkel längre från platsen
tills du får utslag. Markera. Gå från andra hållet och se om du får utslaget på
samma ställen. Sök på samma sätt flera vattenådror. Kanske korsar flera
vattenådror varandra och det bör ju vara ett bra ställe för en brunn.

Kanske börjar Du tveka på om det är vattenåder Du fått tag i. Testa på ett
ställe där du vet att det finns ådror. Gå runt en grävd brunn. Börja 4-5 m från
brunnen och gå i cirkel tills Du får utslag. Gör samma sak 3-4 m längre från
brunnen åt samma håll. Markera utslagen. Gör samma sak åt andra hållet. Nu
har Du fått en riktning och en bredd (eller flera).

VATTENÅDER

Detta är nybörjarruta nr 2. Vad skall jag skriva om i nästa
nybörjarruta? Tipsa författaren. Tel 9523-6625  92 eller e-
post  agne@olauson.eu.

Litt.: Detektering av underjordiska vattendrag, Leif Engh, Lunds Universitets
Naturgeografiska Instutition 1983



     Nr. 44 2006-4S L A G R U T A N Sid  17

LITE AV VARJE

Takk til Siv Holmin som har sendt oss denne historia frå Karasjok. Dette er ein metode som er kjent og
praktisert av fleire derifrå. Under er metoden slik som den er fortalt:

For ä finne vassåre: Dei heldt spettet vannrett mellom fingrane der det låg i balanse, og gjekk så over staden der dei håpa å
finne vassåre. Så bikka spettet ned med spissen der vassåra låg. Då sene dei spettet i jorda der - og tok eit kompass og
forte oppover langs spettet. Når nåla på kompasset begynte å gå rundt, så målte du lengda frå marks og opp til det punktet
(der nåla på kompasset begynte å gå rundt).
Ein dm (10 cm) var ein meter dybde. Var det 3 dm opp frå marks var det 3 meter djupt til vassåra. Dette var ein
metode som fleire brukte.

Fortalt av bonde frå Karasjok

ATT HITTA EN VATTENÅDER MED ETT SPETT

En rastplats ovan molnen.

Vi  var på en Marcellotur med norska kvistgjengere i
somras. Efter att ha besökt Marcello Haugens Sameti
på fjälltoppen ovanför Otta vandrade vi en tur bortåt
fjällen på si så där 800 – 900 meters höjd ovanför havet
och med vidunderliga utsikter. Plötsligt träffade vi på
denna maffiga rastplats. Hela ”möblemanget” är gjort i
skiffer och väger åtskilliga ton.  Personerna på bilden
är norska och svenska kvistgjengare.

Foto: Agne Olauson

Red. anm.:
Även om du inte söker vattnet efter
metoden på föregående sida, så
prova mätmetoden för att fastställa
åderns djup.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
           önskar styrelsen
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Jag kan inte pendla!
Jag kan inte pendla. Jag har testat så
många gånger. Ibland har jag fått ett ”ja”
eller ”nej” men kan aldrig lita på det.
Jag har testat lätt pendel, tung pendel,
kristallpendel, metallpendel, halskedja,
mutter med snöre och det har aldrig gått
bra. Det har kanske inte spelat så stor
roll för jag har klarat det mesta med
slagruta och pekare. Det var ju lite
irriterande eftersom pendeln kanske är
”finlir”.

Jag besökte Rolf Heinemann och vi
talade naturligtvis mycket sökmetoder
mm. Då jag konstaterade, att jag inte
kan använda pendel så tog Rolf  fram
sin och började pendla lite här och var
över mig. ”Du har ju växlande energier
i pekfingret som stör. Använd tumme
och långfinger i stället. Det är normalt.”
sade Rolf. Jag tog min pendel mellan
tumme och långfinger och se, den gjorde
de mest fantastiska mönster.

Vad kan Du?
Det finns många människor

runt om i landet som behöver
slagrutehjälp.

Kan Du hjälpa dem?
Leder Du kurser i nära

relaterade ämnen?
Hur får man reda på det?
Meddela redaktören,

 se sida 2.
Han  noterar Dig i en eller
båda av rutorna härintill.

Agne Olauson

Du som är medlem i SSF
annonserar ju naturligtvis utan
kostnad. Du som inte är medlem
ännu; bli det. Medlemsavgiften för
2007 är 220 kr.

ANNONS

VI UNDERSÖKER DITT HEM OCH DIN HÄLSA

    Rolf Kjellström  Stockholm 08 - 35 82 10

    Rolf Heinemann  Örebro 019 - 24 07 96

    Peter Westergård   Fagersta 0223 - 109 22

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR

Agne Olausson,  Lysekil   0523-66 25 92,   agne@olauson.eu.
BIODLING OCH JORDENERGIER, NYBÖRJARKURSER,

Slagrutan Tvärs  Örebro 019 - 24 07 96

Svante Lindström  Uddevalla 0522 - 721 88

Bernth Lindfors   Njurunda 060 - 315 24
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Kloka Gubben i Trädet ser lösningarna i
    stenålderns vetenskap

EN BRA BOK

Nu har Ulf Brånell kommit med sin tredje bok, Stenarv,
som binder samman hans egna teorier om ekologins

grundprinciper med andra bortglömda forsknings-
källor.

Vad är syftet med boken?

 - Att peka på att en del av lösningarna på de enorma problem som mänsk-
ligheten står inför, med sinande vatten och energitillgångar, finns att hämta

i den bortglömda kunskapen som megalitfolken behärskade. Och det
handlar inte om att gå tillbaka till stenåldern.

Vilka är dina huvudteser?
- Jag vill ifrågasätta den gängse vetenskapliga arkeologiska synen

på urtidsmänniskan som primitiv och ovetande,primärt driven av
vidskeplig gudadyrkan.

Min tes är att hon var ytterst kunnig och hade en
helhetskunskap om jorden som innebar att hon kunde göra

systematiska beräkningar och utförliga system för att ta
tillvara jordens resurser. Det gällde framförallt kunskapen i
att reglera vattennivån och cirkulationen - både över och

under jordytan - för att på så sätt få fram energi.
Detta användes också för transporter både av människor och

byggmaterial liksom för kommunikation med andra civilisationer.
- Den arkeologiska synen på megaliterna är att de hade en magisk och rituell

betydelse, inte att de kunde ha någon rationell funktion.

 
Vad visar dina beräkningar mer?
- De geometriska relationerna mellan megaliter. De system, strukturer och mönster som jag funnit i Skandinavien går igen
även i andra delar av världen.
- I anslutning till megaliterna byggdes så kallade kraftplatser eller biologiska vakuum upp som kunde användas, och det var på
kalkrik vattenrik berggrund, vilket också är genomgående för de stenmonument som finns kvar idag, exempelvis Stonehenge.
Megaliterna fick flera funktioner där

Vad har du för förhoppningar?
- Att tvinga fram en seriös diskussion kring dessa frågor. Men också att locka människor att själva börja tänka och delta i
debatten för att komma på lösningar tillsammans. Jag kommer inte med några färdiga svar.
- Det finns exempelvis en lång tradition i det här landet med användandet av slagrutor för att lokalisera vattendrag. Men det
betraktas från vetenskapligt håll med ett föraktfullt avståndtagande.
- Jag vill hjälpa till med att bända upp gränsdragningarna mellan amatörarkeologer och den erkända vetenskapen.

Ulf Brånell har fascinerande teorier om

megalitfolkens kunskaper.

 
Boken Stenarv lyfter fram en rad teser som går på

tvärs mot den gängse arkeologiska synen. Stenarv - stenåldersvetenskap för vår tid
ISBN 978-1-4116-9944-1
Beställes från:
KGST AB Frälsegården, 520 26 Trädet
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Sakta gryr december-dagen. En ny dag för oss. En
dag, fylld av svårigheter och möjligheter. Ännu en
stund att begrunda vårt liv och den värld vi lever
på: Jorden. Det vackra blåskimrande klotet i
Uni-versum, där vi hör hemma. Vi och alla andra levande
varelser. Planeten Tellus. Ett stoftkorn, svävande i
kosmos svarta tomhet. En värld bland tusen millioner.

Styrd och livnärd av kosmos ener-gier. Omsluten
av hemliga krafter, som våra förfäder kände och
brukade till sin egen och jordens välsignelse.
Krafter, som ännu finns omkring oss. Som vi
måste söka och återfinna. För att inte gå under,
översköljda av den livsfarliga teknik, som hotar att
förinta allt levande.


