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Redaktörens rader:
Framsidans bild har jag tagit i Östersund på Birka
Folkhögskola.
Det var just här det för ett antal år sedan gjordes
arkeologiska utgrävningar i sluttningen mot sjön.
Det visade sig vara ett tjugotal gravar från vikingatiden. Skelettgravar efter män, kvinnor och barn.
Tolv av dessa undersöktes.
I samband med en slagrutekurs kunde även vi
komma i kontakt med många energier i omgivningen runt folkhögskolan.
Så här på strandkanten kretsade tankarna naturligtvis runt dessa personer som kanske precis som
vi tittade ut över Storsjön, kanske i väntan på någon granne som skulle komma.
Vi väntade på att få se en glimt av Storsjöodjuret,
men inte fick vi se något.
Hade man redan vid den tiden kunskap om Storsjöodjuret??
er redaktör
Rolf Heinemann
S L A G R U T A N
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

S

ommaren är slut och hösten har börjat. Snart kommer
en lång, kall, mörk vinter eller en härlig vinter som
jag kan använda till att lära och studera massor av
böcker och träffa många nya intressanta människor. Jag
tillhör nog den senare sorten och det har jag en känsla av
att de flesta rutgängare gör.
En sommar har många höjdpunkter. En av dem har för
min del varit den resa till sydvästra England som Lennart
Larsson propagerade för på konventet förra året.
Det är andra deltagare som skriver om resan i Slagrutan,
men de kan inte skriva om den intressanta upplevelse det
var att befinna mig i en nygjord sädesfältsfigur och uppleva
en vertikal LEY-linje och få ta del av informationen i
denna.
Vår resa gick längs LEY-linjerna Michael och Mary, vilka
kommer till England från Peru och fortsätter genom södra
England för att passera Nordsjön och komma in i södra
Sverige. Vem har utforskat var de kommer in och vart de
tar vägen?
Det blev bara ett höstmöte. De senaste åren har det varit
tre men det är kanske inte kvantitet som är det viktiga. Vi
kan ju också ha vintermöten. Ett sådant blir det i november
för de 12 som på konventet svarade på uppropet om att
hjälpa till med arbetet att sprida vårt budskap. Mer om
detta på annan plats i tidningen.
Ett vårvintermöte är planerat. Det blir en helg med AGS
(frekvenstabellen med Arne Groth´s stegtabell) och Bovis.
Mer om denna och inbjudan kommer i nästa Slagrutan.

Det finns dock plats för flera möten/utbildningar. Ring
styrelsen och tala om vad Du vill ha. Om Du har missat
det så finns alla adresser på sidan 2.
Vet Du vad Du gör? Vet jag? Nej, jag vet inte. Jag provar
de intuitiva sökmetoderna och finner med pekare, pendel
eller slagruta en massa energier. Men vad? Jag vet aldrig.
Därför skall jag anmäla mig till kursen om Arne Groht´s
stegtabell AGS. Kanske jag kan lära mig att bestämma vad
det är för energi jag funnit.
Vad gör vi när vi funnit energier hos någon som bett om
hjälp? Vi kanske är lite för säkra ibland. Vet vi alltid vad
vi funnit och vilka råd vi skall ge? Göte Anderssons artikel
i denna tidning kan kanske vara en tankeväckare för en
del av oss. Läs och begrunda. Den kan också vara en
inkörsport till diskussioner och samtal om ETIK.
Etik = läran om god moral. Vad är etik för oss som sysslar
med de intuitiva sökmetoderna?
Idag fick jag ett samtal från en medlem i Värmland. Vi
hade ett långt och trevligt samtal där det bl.a. framskymtade, att medlemmen gärna vill ha kontakt med andra
i närheten men själv inte har tid eller lust att leta efter var
dessa bor.
Det kanske finns fler på andra platser som har liknande
funderingar. Titta på hemsidan över lokala arrangemang.
Du kanske hittar något/någon som passar Dig.
Du är välkommen med Dina egna tips och synpunkter. Ring
mig eller e-posta till redaktören.
Med detta vill jag tillönska alla läsare en skön höst.

HÄLLKISTA DARTMOOR ENGLAND
Är hällkistor på Dartmoor i England och på Nöteberg i Lysekil
samma slags anläggning? Tidigare i Slagrutan har jag berättat
lite om hällkistan på Nöteberg. Då jag besökte England och
Dartmoor var jag naturligtvis nyfiken på energierna till´och
från hällkistan och i stensamlingar i omgivningen. Att det
gick några energier, kopplade till andra stenar och punkter i
grannskapet var vad jag förväntat mig och som jag också
fann. Vad jag blev förvånad över var den intermittenta (Red.:
pulserande) energi som med c:a 20 sekunders intervall gick
in till och ut från takblocket. Energin hade här, liksom i
Nöteberg, en diameter på 20 - 30 cm, rund och i höjd med
takblocket. Energin kommer in och lämnar relativt nära
varandra och med relativt liten vinkel mellan varandra. Jag
vet inte varifrån den kommer, vart den går eller vad den har
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för betydelse. Vet Du så hör gärna av Dig. Jag är dock
övertygad om att de är kommunikationsanläggningar av något
slag.
agne@olauson.eu
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VI MÅSTE BLI FLER!
ELLER VI MÅSTE DUBBLA MEDLEMSAVGIFTEN !
Skall vi bli fler så måste Du och jag som medlemmar agera.
Kan du tänka dig att sprida
slagrutekonsten och få fler personer
intresserade av slagruta?

JA

SSF vill erbjuda dig en 2-dagarskurs för att underlätta ditt arbete.
Du kommer bl. a. att få information om hur du håller kurs i
slagruta.
KAN DU TÄNKA DIG DET?

NEJ

Skulle du kunna tänka dig att
vara medhjälpare på någon
kurs för medlemmar och/eller
allmänheten om någon annan
håller i kursen?
KAN DU TÄNKA DIG DET?

JA

NEJ

Finns det något annat du
skulle kunna göra för att
sprida slagrutekonsten?
T. ex. bli fadder för en
eller några nybörjare??

Anmäl Dig då till
informatörskursen

NEJ

TAG KONTAKT
MED STYRELSEN

Vi hoppas att du ändå är kvar som
medlem och deltar i våra aktiviteter

SE SID. 2

UPPROP
Styrelsen vill nu satsa på utbildning och förhoppningen är att det snart skall finnas en informatör inom varje
landskap som kan informera om Svenska Slagruteförbundet och om vad det är vi sysslar med, när vi talar om
intuitiva sökmetoder.
Det är vår tanke att det skall finnas fler som kan sprida kunskapen genom att anordna möten och/eller studiecirklar samt förmedla kontakter även inom närområdet, där ju Du har bästa kunskapen om personer som kan hjälpa
till när det kniper. Endast genom information om vår verksamhet kan vi bli fler medlemmar!
Några av våra medlemmar har redan visat sitt intresse för en sådan utbildning, som skall bli helt kostnadsfri, men
vi tror att det kommer att behövas fler för att ha en informatör i varje landskap.
Du kan läsa mer i bifogad inbjudan. ANMÄL DIG - SNARAST till Helena Frykstrand (se sida 2)
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Psi-spår
rut
a oc
h ”jor
ds
tr
ålning”
Psi-spår,, slag
slagr
uta
och
”jords
dstr
trålning”
Göte Andersson
Med tillstånd från författaren hämtad ur tidskriften Sökaren nr 2 2007,
utgiven i Skoghall, www.sokaren.se. Lätt omarbetad.

I min lilla skrift ”PSI-spåret” har jag helt kort beskrivit försök på
stora avstånd, som går ut på att jag sitter i mitt hem och visualiserar
en avlägsen plats, dvs. någon av mina skickliga slagrutepersoners
hem. Det kan då röra sig om flera mils avstånd. Jag visualiserar att
jag går inomhus eller utomhus på den fjärran platsen, och
slagrutepersonens uppgift blir då att med sin slagruta följa psispårets väg för att se vart det tar vägen. Ofta får slagrutaren veta
en bestämd utgångspunkt varifrån han/hon sedan får följa spåret
och känna vart det går. Jag talar i förväg om en utgångspunkt för
att detektören inte skall anstränga sig i onödan och försöken inte
skall bli olidligt tidsödande; försöken är nog så krävande ändå. Att
jag anger en bestämd utgångspunkt innebär ingen ledtråd, eftersom
detektören inte vet om mitt spår projiceras inomhus eller utomhus.
Jag kan berätta om ett typiskt sådant fjärrförsök från mitt hem i
Gillberga, sydvästra Värmland, till Täby strax utanför Stockholm.
I Täby bor fysikern Jens Tellefsen, PhD, och hans fru Kristina.
I början av 90-talet besökte jag dem i deras hem. En tid efter besöket
fick jag idén att göra ett fjärrförsök till deras hem, och eftersom
Kristina är känslig med pekare, en variant av slagruta, var det min
mening att hon skulle spåra min fjärrprojektion. Jag satte mig således
tillrätta i mitt hem och visualiserade deras hem på följande sätt:
Jag är vid deras grind, som jag i tanken öppnar, varefter jag sedan
går en liten gång som leder till villans ytterdörr, föreställer mig att
jag öppnar dörren och kommer in i en hall. Från hallen går jag
uppför en trappa, som jag trodde svängde till höger, varefter jag
visualiserar att jag kommer upp i ett rum på övre våningen, och
därefter går jag diagonalt över golvet fram till en vägg, där en tavla
föreställande en indian hänger. Jag upprepar denna sändning flera
gånger i mitt inre så att projektionen skall ge ett starkt avtryck och
lättare kunna detekteras.
Sedan ringde jag till Täby på vinst och förlust, för jag visste ju inte
om Jens och Kristina var hemma. Lyckligtvis var de i sin bostad,
och jag frågade Kristina om hon ville detektera min projektion,
vilket hon var positiv till. Det enda jag meddelade henne i förväg
var att grinden var utgångspunkten men att hon sedan skulle ta
reda på vart spåret tog vägen. Efter en stund ringde hon upp mig
och sa: ”Jag känner psi-spåret från grinden, in i hallen, sedan en bit
upp i trappan, men just där trappan svänger till vänster upphör
kontakten med spåret.”
Denna information förbryllade mig ett kort ögonblick, men strax
förstod jag - mitt minne hade svikit mig under sändningen, felaktigt
trodde jag att trappan svängde till höger, och spåret hade därför
gått i väggen vid trappans sida. Fortfarande, utan ledtrådar från
min sida, bad jag att hon skulle fullfölja detekteringen på övre
våningen, där spåret kunde komma upp från min manöver in i väggen
bredvid trappan. Efter en stund återkom hon till telefonen och
svarade: ”Spåret kommer upp i övre rummets golv och går sedan
diagonalt över golvet fram till indiantavlan.”
Försöket har en kvalitativ aspekt som är mycket intressant: helt
följdriktigt upphörde detektörens kontakt med spåret där trappan
svängde till vänster av den enkla anledningen att jag som sändare
hade fel minnesbild av trappan, då jag felaktigt trodde att den
svängde till höger. Fjärrförsöket får betraktas som lyckat, eftersom
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inga ledtrådar fanns som kunde leda detektören, med undantag från
den initiala informationen att utgångspunkten var grinden utomhus,
vilket inte har någon avgörande betydelse för det övriga händelseförloppet. Lyckade försök av denna typ ger den nyttiga kunskapen
att psi-spåret kan projiceras över avsevärda distanser: Kanske
avstånd inte har någon avgörande betydelse? En annan intressant
aspekt är ju att spåret av allt att döma kan gå i svängar och t.o.m.
i vinklar, något som skiljer det från kända former av fysiska
energifält.
Fjärrförsök av ovannämnda typ har jag vid det här laget gjort
tillsammans med duktiga slagrutepersoner minst 100-talet gånger,
mer eller mindre avancerade. I genomsnitt blir 2 försök av 3 lyckade.
Förutsättningen är givetvis att slagrutepersonema har äkta förmåga
och dessutom är inövade och väl förtrogna med denna speciella
typ av försök. Det är kanske onödigt att påpeka att detektörema
bör vara utrustade med ganska stort tålamod för att stå ut med
mina ingivelser. Under forskningsdagama i början av 90-talet, som
arrangerades av Jens Tellefsen Och Nils-Olof Jacobson, gjordes
ett fjärrförsök som innebar att jag projicerade psi-spåret hem till
slagrutemannen Sixten Ekberg, bosatt 2 mil norr om mitt hem.
Försöket var ganska avancerat och ledtrådar var uteslutna. NilsOlof valde ut ett objekt i Sixtens hem som jag fick projicera spåret
till. En detaljerad skiss av målplatsen var förstås förutsättningen
för att Nils-Olof kunde bestämma vilket rum och objekt jag skulle
sända till. Kontakt mellan mig och Sixten var naturligtvis utesluten
under experimentets gång, vilket noga kontrollerades av experimentledaren. Här finns inte utrymme att gå in på detaljer rörande
detta försök, men jag kan berätta att försöket bedömdes som
godkänt då Sixten detekterade spåret till rätt rum på övre våningen
i sitt hus och till en stor Moraklocka som var det målobjekt NilsOlof valt ut.
Vid de försök som går ut på att lägga ut psi-spår till försvunna
husdjur och personer, som jag tidigare berört i Sökaren, är det ju
också frågan om fjärrförsök då sändarplatserna ofta kan ligga flera
kilometer och t.o.m. mil från dem man skall ta ut rätt kurs till.

Slagruta och ”jordstrålning”
Ämnet ”jordstrålning” har inte intresserat mig särskilt mycket och
jag vill ställa mig neutral till frågan om fenomenet existerar eller
inte. Om man räknar in underjordiska vattenådror till jordstrålning,
är det en annan sak, som jag givetvis tror på och som kan detekteras
med slagruta. Med jordstrålning menas annars det påstådda gitternät
som skall finnas i naturen och som benämnes Curry- och Hartmannlinjer eller -fält. Hartmann-linjerna sägs gå i riktning nord-syd samt
väst-öst med ett mellanrum av 1,5 meter (Red.?) mellan linjerna.
Curry-linjerna sägs gå diagonalt dvs. nordväst, syd-öst samt nordöst syd-väst och med ett mellanrum av 4 meter.
De entusiaster som håller på med dessa typer av påstådda energier
uppger att det kan vara hälsovådligt att ha sin säng där linjerna
korsar varandra, t.ex. Curry-kryssen. Vissa företrädare, av det mera
fanatiska slaget, menar att de flesta åkommor orsakas av dessa
energilinjer.
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Min erfarenhet är att ingen av mina allra skickligaste slagrutepersoner känner av denna typ av jordstrålning med sina slagrutor, med undantag av vattenådror som de får starka utslag för.
Ett vanligt argument man kan höra från dem som sysslar med dessa
linjer är att man måste tänka på jordstrålning för att kontakt skall
ske med det man söker. Är påståendet riktigt?
Det är min erfarenhet att den som går med slagruta alls inte ”måste”
tänka under själva detekteringen. Självklart ingår tänkandet vid
sändningen i samband med psi-spår-försök, men det är ett helt annat
moment.
Vid mina allra första kontakter
med skickliga slagrutepersoner
har jag testat om de kan känna
mitt psi-spår som de aldrig ens
hört talas om i förväg och som jag
inte informerat om.
Ett exempel: En bekant till mig
berättade i början av 90-talet att
en man boende i Värmskog ett par
mil från mitt hem, Leif Andersson,
var säker i att finna vattenådror
och el-ledningar och även vissa
metaller med sin slagruta. Jag for
hem till honom i avsikt att testa
om han kunde detektera mitt psispår, som jag inte berättade något
om i förväg för honom.
Jag frågade till att börja med om
han ville pröva slagrutan på en
vattenådra som fanns på hans
tomt, samt en el-ledning, 25-30
meter öst om vattenådran. Det
blev rejäla utslag, först på
vattenådem, som han passerade,
och sedan avancerade han hela
sträckan med slagrutan ända fram
till el-ledningen, där det blev ännu
ett starkt utslag. Nu måste
erkännas att testet inte var
vetenskapligt - detektören visste
ju om att el-ledningen låg där den
låg, och en skeptiker kan hävda
att det var självsuggestion.
Vid detta tillfälle lade jag märke
till att ett slags prydnadsbuske
fanns mellan vattenådran och den nedgrävda el-ledningen och tyckte
att den vore lämplig som målobjekt i samband med psi-spår-försök:
om detta fick dock Leif ingen som helst information i förväg. Det
som berättats om här ovan, ägde rum i trädgården på husets
framsida.
Nästa steg i händelseförloppet var att jag sa till Leif att jag helt
kort skulle bege mig till husets baksida, medan han fick stanna
kvar på framsidan. När jag var vid husets baksida, såg jag inte
busken på framsidan, utan fick sända genom att visualisera den för
mitt inre öga. Efter en kort stund var jag tillbaka vid framsidan hos
Leif, där jag åter frågade om han ville gå med slagrutan de 25-30
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metema mellan vattenådem och elledningen. Själv gick jag bakom
Leif för att inte påverka honom på något sätt. När han så kom i
linje med busken jag sänt till, ropade han: ”Varför i all världen drar
klykan här, där ingenting finns?” Strax därpå berättade jag om det
märkliga parapsykologiska fenomenet, som han aldrig tidigare varit
med om. Psi-spåret hade utan tvekan passerat rakt igenom huset.
Vad försöket visar, är att slagrutepersonen inte ”måste” tänka på
det han/hon skall detektera. Leif visste inte då att psi-spår existerade,
och då fanns ju inget att tänka på. Det har visat sig att Leif, efter
att ha lärt känna fenomenet, kan både sända och detektera såväl
sitt eget som andras psi-spår mycket
bra Han har ofta anlitats av folk vars
hundar försvunnit, med stor
framgång. Hundarna har återfunnits
på den plats han tagit ut: en hund
tyvärr drunknad, låg exakt där han
fått en krysspunkt dar flera söklinjer
strålade samman. Hundägarna har
skrivit intyg som bekräftar
sanningen i det jag här nämnt.

Att ”avstöra” jordstrålning
De personer som håller på med att
”forska” om jordstrålning, menar att
man kan ”avstöra” exempelvis
Curry-linjer och Curry-kryss. I detta
syfte används bl a olika slags
metallspiraler. Ofta görs detta
kommersiellt, och det är tydligt att
många människor vill få sina hus
eller lägenheter ”avstörda”, då de
blivit oroade av det påstådda
strålningsfenomenets farlighet.
Vänner till mig anlitade för några
år sedan en mycket känd
slagruteman, tillika med-lem i
Svenska Slagruteförbundet, som
avstörde de nämnda linjema och
kryssen. Han satte upp några slags
spiraler av metall i taket i mina
vänners hus och framhöll sedan att
huset var ”avstört” och rent från
farlig jordstrålning. Själv får jag ofta
besök av personer som är
intresserade av jordstrålning och är
medlemmar i Svenska Slagruteförbundet. Några dagar efter att mina
vänners hus blivit avstört, fick jag ett sådant besök av två personer
som var medlemmar i nämnda förbund. Den ene av dem uppgav
att han ofta anlitades av folk som oroades av strålningsfenomenen,
genom att först detektera linjerna och kryssen och därefter avstöra
dem. Då det inte är så lång väg till mina vänners hem, bad jag de
båda experterna att följa med och kontrollera med sina pekare hur
det var med jordstrålning i vännernas hem. Givetvis nämndes
ingenting om att huset tidigare blivit ”avstört”; min avsikt var att
se om det hela var testbart. De båda detektörema fick genast utslag
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för curry-linjer och curry-kryss i huset som några dagar tidigare
blivit avstört av en annan expert på jordstrålning.
Avstörningen fungerade tydligen inte.

Ur Göte Anderssons inledning till sin bok
”PSI-spåret”:

Ibland har personer, som läst min bok, kontaktat mig och påstått
att de kan avstöra jordstrålning på avstånd, rent mentalt.
En sådan person kontaktade mig en gång 2002 och bad mig göra
en skiss över mitt hem, vilket jag gjorde och sedan skickade till
honom. När han sedan kontaktade mig och sa att platsen där jag
bor nu var avstörd, så kontaktade jag en annan slagruteperson som
höll på med att detektera Curry- och Hartmann-linjer och bad honom
att testa i mitt hem. Naturligtvis berättade jag inte för honom att
mitt hem strax innan blivit ”mentalt avstört” av en annan person.
Det visade sig att detektören ändå fick utslag för både Curry- och
Hartmann-linjer. Avstörningen fungerade alltså inte.
Det saknas inte självförtroende hos många av dem som pysslar
med jordstrålning och annat, men tyvärr gör de sig inte besväret
att göra ett vetenskapligt test. Vad som förvånar mig är att om
dessa detektörer av jordstrålning deltar i blindtest, så lyckas de
sällan. I närheten av mitt hem vet jag var nedgrävda elledningar
ligger samt var ett par vattenådror flyter fram, vilka matar en brunn
i närheten. De skickliga slagrutepersoner som jag samarbetat med,
detekterade dessa helt rätt från första början. Men det slår helt fel
för dem som håller på med jordstrålning, när de besöker mig. Även
mina psi-spår misslyckas de med. Många som håller på med slagruta,
sysslar med saker och ting som är New Age, då man spårar ”andar”,
”naturväsen” ”tidigare liv” och annat. Problemet är ju att dessa
påstådda företeelser är okontrollerbara.
Många tycker kanske att jag ”kastar sten när jag sitter i glashus”,
då jag ju själv håller på med kontroversiell forskning, alltså psispåret. Till mitt försvar vill jag nämna att jag besvärat mig med att
göra dubbelblinda test och att jag aldrig använt fenomenet i
kommersiellt syfte. Inte ens när jag blivit ombedd att söka efter
försvunna personer, har jag tagit betalt. Som jag tidigare berört i
Sökaren, är det nog ett fåtal individer som har den äkta känsligheten
med slagruta. Det är lätt att få utslag genom ren självsuggestion;
såtillvida har skeptikerna rätt. För mig förefaller det lätt att genom
suggestion få ”utslag” för både Curry- och Hartmann-linjer.
Då linjerna antas ligga som ett gitternät, Curry-linjer med 4 och
Hartmann-linjer med l ,5 meter från varandra, är det inte så svårt
att suggerera att man tror sig få utslag för den påstådda energin.
Detektörerna vet ju på förhand, genom litteratur eller kurser, hur
linjerna skall gå och då är det lätt att i enlighet med denna
information suggerera sig. Det ligger i sakens natur att det inte på
samma sätt går att skylla på självsuggestion när det gäller testen
med psi-spåret: Då kan det röra sig om att finna rätt kurs till ett
gömt eller tappat föremål som befinner sig hundratals meter bort,
eller rätt kurs till försvunna personer som är flera kilometer bort.
Dessa mina tankar om jordstrålning kan synas provokativa för dem
som tror på denna sorts energifenomen. Min avsikt är att efterlysa
mera vetenskapliga tester, så att man inte tar allting för givet, te.x.
avstörningar och liknande.

Det finns märkliga fenomen och upplevelser som på grund
av sin gåtfullhet har fått benämningen ”paranormala” eller
”parapsykologiska”. Para betyder vid sidan av, eller parallellt.
Med detta menas att fenomenen ligger vid sidan av det
vanliga. Parapsykologi som vetenskap är ganska ung, men
bedrivs vid flera universitet. Man brukar dela in de
paranormala fenomenen i två huvudkategorier, ESP, extra
sensory perception (telepati och klärvoajans räknas dit)
och PK, psykokinesi, vilket innebär den föregivna förmågan
att påverka objekt i yttervärlden med enbart tanken eller
viljan.
Samtliga paranormala fenomen brukar samlas under den
gemensamma beteckningen PSI, som är den 23:e bokstaven
i det grekiska alfabetet. Till PSI brukar man räkna
slagrutefenomenet, som hos den breda allmänheten är mest
känt som ett sätt att finna underjordiska vattenådror. Den
klassiska slagrutan består av en Y-formad grenklyka från
något smidigt trädslag, exempelvis rönn eller sälg.
Grenklykan hålls på bestämt sätt för att utslag skall erhållas.
Vid utslag dras grenklykans spets nedåt. (Det finns dock
vissa känsliga personer som får utslag både uppåt och
nedåt.)
Det måste poängteras att det är lätt för en person, som inte
har den äkta förmågan, att få falska utslag genom självsuggestion och okontrollerade muskelrörelser i handlederna.
Det rör sig om en känslighet för strålning. Den människa
som håller i slagrutan, mottager olika energistimuli från
omgivningen och överför dessa till slagrutan, som ger utslag.
Slagrutan är alltså själva visaren, som omedvetet styrs av
den känslige genom av stimuli orsakade handledsrörelser.
Jag har i experimentsyfte isolerat handleder, underarmar
och även halva händerna med aluminiumfolie på några
personer som har den äkta förmågan. Det har då visat sig
att förmågan försvinner. Om man sedan gör en liten öppning
i folien så börjar ett svagt utslag att ge sig tillkänna, vars
styrka kulminerar efter det att folien avlägsnats helt. Detta
kan tyda på att det är nervsystemet i underarmar och
handleder, som fungerar som ett känsligt detektorsystem.
Så vitt jag vet är det ingen som ännu löst problemet hur
slagrutefenomenet fungerar, men att det fungerar är det
ingen tvekan om.
1987 fick jag idén att det finns s.k. PSI-spår, ett slags
tankespår, och började experimentera utifrån den idén.
Man kan säga att det rört sig om en upptäcktsfärd i en osynlig
men icke desto mindre reell del av verkligheten.

Trots min agnostiska läggning, vill jag ändå rekommenra de kloka
orden i Nya testamentet: ”Söken och I skolen finna!”
Fast det är viktigt att söka med förnuft och inte i blind tro.
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AKTIVITETER LANDET RUNT
OMRÅDE VÄST

Inbjudan till gemensamma SSF-aktiviteter
Lördagen den 13 oktober. Vi utforskar energierna
vid hällekistan på Nöteberg i Lysekil. Det är en 4500
år gammal grav enligt arkeologerna. Något helt annat
enligt mig. Vi hjälps åt att registrera och undersöka
energierna. Frågor till Agne, 0523-66 25 92,
agne@olauson.eu

kommit till. Frågan är hur inlandsisen visste att
stenen just skulle hamna på en plats med märkliga
energier, dessutom med tre mindre stenar under sig
– eller är det stenen som gör, att dessa har uppstått?
Bara 50m från detta block finns gamla rester av en
kolarkoja – där kan vi testa hur energierna förändras
när det börjar brinna på milan och kolaren väckes
av ”skogsfrun”.
Samling på Första Tvärgatan 21 kl. 13.00 – ta med
lämplig klädsel och ha på dig kraftiga skor. Tag även
med dig egen fika.

4. oktober PSI-spåret

Anmäl Din e-postadress till:
agne.olausson@slagruta.org och Du får info utan
kostnad. Anmäl postadressen till Agne per telefon
0523-66 25 92 och Du får info per post men blir
också avkrävd någon 20:a ibland.
Vi skall inventera lämpliga besöksmål med hjälp av
fornfynds-registret på musèet i Uddevalla. Kan Du
hjälpa till? Ring Agne 0523-66 25 92
Vi ordnar under vintern något föredrag och någon
utbildning. Intresserad? Ring Agne.

OMRÅDE TVÄRS

Vad är det? Kan man använda det till någonting? Är
det riktigt att man kan söka forsvunna personer eller
föremål med hjälp av detta som kallas PSI-spår?
Hur går man tillväga?
Alla dessa frågor försöker vi att besvara och i
möjligaste mån även att testa.

1. november H3-slagrutan i kombination med våra
vanliga sökinstrument.

Vad är det som verkligen stör? Att söka efter
individuella belastningar med hjälp av scanteknik
på Medulla oblongata (vid en kota i nacken),
personliga resonanser och att hitta dess orsaker vid
sovplatsen.

6. december Reiki
Lars Erik Hedin fortsätter att ge oss kunskaper för
att på ett enkelt sätt kunna förbättra vår egen och
även andras hälsa.

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET
SLAGRUTAN TVÄRS
Härmed inbjuder vi Dig till våra återkommande
träffar som vi hoppas är intressanta för dig och
kanske även för dina vänner.
Som vanligt :

1. Nybörjarkurs
2. Vattenletarekurs

Torsdagar kl. 18.30 enl. nedan
Plats: Rostahemmet
Rostagatan 34 ÖREBRO

Övriga styrelsen:
Lars Carlsson Tel. 019 - 32 00 80
Marianne Turesdotter 019 – 18 53 99
Thomas Gustafsson Tel. 019 - 25 37 75
Rolf Persson Tel. 0582 - 405 19
Lars-Erik Hedin 054 – 52 59 02

Avgift: medlemsavgift 100:- per år
icke medlem 50:- per kväll

DAGAR:

2. september UTFLYKT till Trefoten , ett stort
stenblock vid Villingsberg.

Även om forskningen gjort det möjligt för oss nutida
människor att förstå lite av inlandsisens roll i
utformningen av landskapet är det ju inte alldeles
självklart hur detta naturens imponerande konstverk

S L A G R U T A N

Därutöver kommer vi att under hösten anordna minst två
specialkurser (en dag).
Tid och plats samt kostnader för dessa kommer att
diskuteras på våra möten och meddelas så fort vi har
bestämt oss.

Med hälsningar från
SLAGRUTAN TVÄRS
Rolf Heinemann
E-post: rolf.heinemann@telia.com
Tel.: 019-24 07 96
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BILDGÅTAN

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5
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BILDGÅTAN

Bild 7

Bild 8

VARFÖR EN BILDGÅTA?
Tanken var att vi skulle lämna allt material som ”produceras” till föreningsarkivet som finns i Örebro. Det gäller i första hand våra protokoll och andra skrivelser. Men för att beskriva en förenings verksamhet för framtiden, så är även
bilderna av betydelse.
Titta nu på bilderna - vad kan dom berätta för någon som inte har varit med?
Redaktionen har inte fått ett enda namn av fotograferna, vilket är förståeligt när
man plåtar så här många personer på en gång. Men bilderna är just därför
värdelösa ur arkivsynpunkt.
Det kan vi gemensamt ändra på!
Bild 9
Du som känner igen dig kan väl tala om för redaktionen på vilken bild du finns
med, tala om vilken person från vänster räknat du är.
Vet du dessutom vem personen till höger eller vänster om dig är, så skicka även dom namnuppgifterna.
Naturligtvis blir det ännu bättre om du kan lista ut så många personer som möjligt från alla bilder och meddela
oss vilka du kände igen. Det gäller naturligtvis även Dig som inte har varit med på konvent 2007 i Flämslätt.
Vi har tänkt oss en liten belöning i form av en bok för dom 2 läsare som kan ge oss flest upplysningar!!
Bästa hälsningar från Redaktionen.
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LITE AV VARJE
RECEPT PÅ LEVANDE
FÖDA
Ett önskemål av kursdeltagarna från en
kurs på konventet.
Levande födakocken Inger vill förmedla
recept till slagrutefolket.
Kram Lilian

Solrosfröbröd
1 l filmjölk 3%
2 dl solroskärnor
2 dl vete eller rågkross
5 dl vetemjöl
5 dl grahamsmjöl
1 dl vetekli
1 dl linfrö
1/4 dl bikarbinat
2 1/2 dl brödsirap
1 msk salt
Blanda ingridienserna. Lägg i
välsmord brödform. Degen räcker till
2 st 2litersbröd
180 grader i 80 minuter

Magdas bröd
5 dl vetemjöl
2 dl grahamsmjöl
3 dl rågsikt
2 1/2 dl rågkross
1 1/3 dl vetekli
3/4 dl vetegroddar
1 tsd salt
1 l filmjölk
4 tsd bikarbonat
2 dl brödsirap
Degen blandas hälles i 2 brödformar
175 grader i 90 minuter
REJUVELAC
3dl vete
0,5 dl råg
2 tsd honung
vattenbyte 3 liter i 5 litershink
Tvätta säden, byt vatten 4 gånger,
varannan dag. Blötlägg säden i 12
timmar
2 liter om dagen kan drickas
2 dl 30 minuter före måltid är det
optimala
Drycken håller 7 dagar i kylskåp

S L A G R U T A N

Vad väger själen?
Eftersom vi, vad det
säges, har en själ, så
måste den ju väga något
tänkte en läkare i
Massashusets i början av
1900-talet. Han satte
döendes sängar på våg så
att han kunde avläsa
patientens vikt
omedelbart före och efter
att själen lämnat
kroppen. Han kom fram
till att själen väger 21
gram = med vikten av en
stortå. Är rutgängares
själar tyngre eller
lättare än genomsnittsbefolkningens?
Agne

Min morfar berättade
Min morfar, född nov 1887,
hade en moster med förnamnet
Rut som lär ha varit oerhört
välväxt (för att inte säga
attraktiv) och stark.
Efter en logdans en sommarkväll skulle tre drängar med
våld ha försökt att ha
trevligt med Rut.
Hon slog dom
sanslösa.......
Ortshumorn lär efter den
episoden ha gett henne
smeknamnet ”Slagrutan”.
Stig

SLAGRUTAN
Sälg, hassel, björk, plast, stål? Det
spelar ingen roll. Det är bara visaren.

Det är Du som är instrumentet.
Sid 12

JORDSTRÅLNING FINNS
INTE !
Franska vetenskapsakademien beslöt
1702 att jordstrålning inte finns och
fördömde därmed slagrutan. Kunnandet
har varit oförändrat i 300 år. Många som
förfäktade annat kallades häxor och
eldades upp.
I Sverige har femton läkare på uppdrag
av socialstyrelsen beslutat att magnetfältssjuka inte finns och att eventuella
besvär har psykiska orsaker (jan 1995).
(Socialstyrelsen sanerade ett par år
tidigare sina lokaler mot skadliga
magnetfält (trots att de inte finns)).
Det tog medicinprofessorerna på
1800talet 35 år att acceptera att tvätta
händerna mellan behandlingarna och
operationerna. Dom hade bestämt att
Semmelweiss bakterier inte finns. Det
fanns ju en risk att de tvättade sig i
onödan.
För några hundra år sedan kom en
engelsk sjöman hem och berättade om
djur som hoppade på två ben och ungen
i en pung på magen. Professorerna på
ett engelskt universitet fattade då det
vetenskapliga beslutet att sådana djur
inte finns. Kängururerna är idag
Australiens nationalsymbol
.
På universiteten studeras inte jordstrålning. Jorden är ju kall eftersom vi
kan stå på den. Det är lättare att förklara
alla världens rutgängare som lite knäppa.
Men i ärlighetens namn så måste
konstateras att det finns många
vetenskapsmän som tror både på
jordenergier och på Gud men det är inte
bra för karriären att låtsas om.
Forskning och framsteg 1996:4 s 56-57,
Slagrutor och jordstrålning?,
Björn FjÆstad
JORDSTRÅLNING FINNS
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft, Ulla
och John Hamilton, Karlstedts Bokhandel
AB, Skövde 1986
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LITE AV VARJE
OM MÄNNISKANS FÖRMÅGOR

RESTLESS LEGS

I början av 90-talet läste jag en bok med titeln ”De
sju intelligenserna” av Howard Gardner. Den gav mig
en inblick i ett modernt sätt att diskutera mänskliga
förmågor och en aha - upplevelse.
Han tar upp sju områden som i stort sett omfattar det
mesta av mänsklig intelligens. Det är förmågan att hantera orden, musiken, matematiken, rums-uppfattningen
samt rörelser. Därtill kommer egenförståelse samt insikt i
andra människor (empati).
Tester visar att hos en genomsnittsbefolkning är vardera av dessa förmågor mycket bra hos ca. 10 %, mycket
klena hos 10 % och övriga 80 ligger längs en skala
däremellan. Varje individ kan vara mycket bra på någon
eller några av egenskaperna, habil på somligt och usel
på vissa saker.
Unga människor kan få svårt att välja yrkesväg om de
år mycket bra på flera saker. ”Skall jag läsa till läkare eller
satsa på att bli koncertpianist”? Fast i dag heter det väl
snarare: Läsa på högskolan eller satsa på pop-musik eller
elitidrott. Sen träffar man ibland på personer som knappt
ens är halvbra på någonting.
Gardner missade dock den åttonde intelligensen,
eller det sjätte sinnet som den ofta har fått heta. Det
gäller förmågan att komma åt och använda det
omedvetna vetande som vi alla bär på. Somliga
människor är mycket känsliga på området, t.ex.. de som
är synska. Då kan de koppla dessa förnimmelser direkt
till synsinnet och medvetandet, något som den berömda
Saida var bra på.
Vi andra får ta hjälp av verktyg som slagruta och
pendel m. m. och det är mycket olika effektivt. På kurser
har jag träffat på folk som är intresserade och gärna vill
lära sig tekniken men verkar vara totalt obildbara. Andra
är så känsliga att de får utslag på allting med slagrutan
men måste då lära sig att skärma av och identifiera vad
de hittar.
Det är också som med de musikbegåvade, de är olika
bra på olika saker, sångare, kompositörer eller oboister.
Slagrutefolk är olika duktiga på hitta vattenådror,
borttappade saker eller spöken. Somliga blir specialister
i ett eller flera avseenden.
Det undermedvetna finns där alltid. Det är förmågan
att bli medveten om åtminstone en del av allt detta vi inte
vet om att vi vet som är olika hos oss. Vi är nog födda
med en viss förmåga allihop men det gäller att få lära sig
att ta fram den och förstå vad det handlar om.
Får man aldrig se och testa en fiol, får man inte heller
veta om man är en virtuos i branschen.

Jag är prenumerant på ”Slagrutan” och vill bidraga med
notisen här nedan. Jag upplevde currykryssets inverkan under
tiden 1-3 dec. 2006.
Jag har bytt bostad och såg genast var min säng skulle stå. Så
blev det, men efter tre nätter hade jag sovit dåligt.
Då tog jag fram mina pekare - hur kunde jag glömma dessa
innan jag placerat sängen. Dom gav utslag direkt, jag låg i ett
currykryss!
Nu fanns bara ett att göra, flytta sängen. Det blev en omedelbar
handling och nu sover jag ordentligt. Men efter dom tre oroliga
nätterna har jag fått tillbaka mina restless legs. Dom har jag känt
av för 10-12 år sedan och nu igen. Detta efter att ha legat i ett
currykryss. Då botade jag mina rastlösa ben med en naggad
brödkavel som jag har kvar. Nu fick den återigen rulla under
mina fötter.
Min undran är nu, kan en latent åkomma väckas till liv av ett
currykryss? Jag tror det kan vara så! Vetenskapen vet inget om
restless legs och nästan ingenting om jordstrålning. På tiden att
något görs.
Olov G.Nilsson, Sundborn

Sigrun Gudjonsdottir
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SVANTE LINDSTRÖM
Vattenletare och filosof
Samtal med Agne Olausson

Söka vatten

Svante Lindström är
slagruteman som letar
efter både vatten och
energier. Svante är också
en stor filosof som gärna
studerar och diskuterar
de stora världsfrågorna.
Han är medlem i SSF
sedan 1993 och tillhör de
aktiva inom förbundet.
Svante är född 1931. Här
berättar han för Agne
Olausson om sina
erfarenheter.

Cindy Stoa var här i Uddevalla
och höll en föreläsning om
jordenergier, säger Svante
Lindström. Hon var då sekreterare, tror jag, i
Slagruteförbundet och det var året 1993. Hennes föreläsning
handlade om jordenergier och det var första gången jag fick
höra om detta. Sen läste jag en bok av Dan Mattsson, så därför
fick jag lite hum om att det kunde finnas skadliga energier.
Så det var egentligen så det började. Och på hösten 1996
skulle jag bli pensionerad och då tänkte jag att det här skulle
vara trevligt att ha som en hobby. Men jag kan ju inte hålla
mig. Redan 1998 ordnade jag ett höstmöte på Orust.
Sen har jag, Per-Uno, Britt-Marie och Eva ordnad årsmötet
1999 i Ljungskile. Jag har varit i Lyse tillsammans med Agne
och ordnat ett möte.
Men nu klarar jag inte av att ordna fler möten. Av någon
orsak som jag inte vet, så får jag spänningar och spänningshuvudvärk av det. Jag var med uppe på Kroppefjäll där Maud
Strömbergson ordnade det mesta, men jag fick ändå
spänningshuvudvärk och stelhet i nacken. Så det är tydligen
inte meningen att jag ska jobba med sådant. Jag kan vara
med och peta lite här och där. Men att hålla i det och bära
ansvaret är något som jag inte klarar. Det bara fungerar så
och då får man inse det.
Jag försöker ändå alltid att vara med på slagrutemötena, för
man träffar ju så många trevliga och intressanta människor
på de här mötena. Somliga är väldig kunniga på alla möjliga
områden som är lite utöver det vardagliga.
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Jag tycker det är positivt att bli
kontaktad som slagruteman och
jag säger som det är, att jag kan
söka vatten. Ska du borra efter
vatten så kan det vara större
chans att få vatten om jag tar ut
det, men jag kan inte garantera
någonting.
Jag har tagit ut för lite brunnar,
kanske 50 eller 60 stycken. Jag
vet för lite hur det fungerar så
jag säger att jag inte kan
garantera någonting, men ska du
borra så kan du lika gärna borra
här som någon annanstans.
När jag letar vatten så börjar jag
med att koppla bort omvärlden
och slappna av. Så ställer jag
frågan in emot mig själv vad det
är jag ska göra och söka. Ska det
vara en brunn som är grävd eller
borrad så försöker jag känna av
området intuitivt var det kan vara lämpligt. I regel när jag
sveper med handen så stannar handen eller armen i en riktning.
Då kan jag gå vidare enligt den linjen och så får jag en punkt
där det troligen är lämpligt. Men det är ju det första och det
litar jag inte riktigt på. Därefter tar jag upp pendeln och frågar
om jag är redo att söka vatten.
Sedan pendlar jag och frågar om det är lämpligt på denna
sida om huset. Är det inte det, så går jag vidare och frågar
efter den bästa platsen att gräva eller borra. Och så frågar jag
pendeln om riktningen. Då får jag ett pendelutslag i den
riktningen och enligt den linjen så siktar jag och kikar och då
får jag ett ställe där det skall vara. Dit går jag och ställer en
markering.
Sen tar jag fram pekaren och så söker jag av detta område åt
alla håll och runtom det. För det mesta är det en korsande
vattenåder som jag hittat på den platsen.
Jag skiftar mycket när jag är ute och jobbar och jag använder
redskap av olika slag och det kan också vara klykan. Klykan
använder jag för att ta ut mer exakt var kanten på vattenådrorna är och då får jag ett noggrannare utslag än om jag
går med pekare. Det är mycket för att då ser folk vad som
händer och att det händer någonting. De ser att hjälpmedlet
rör sig. Går jag enbart med handen så kan det vara godtyckligt
från mig, kan de tänka. Dom kan tvivla mera då.
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SVANTE LINDSTRÖM

Vattendjupet
När jag gjort det, så är det dags att fråga efter hur djupt det
är. Då använder jag tumstocken. Jag började nämligen en
gång i tiden med den och jag tycker det fungerar bra. Jag la
ut tumstocken på marken och så tänkte jag mig, att en cm
motsvarade en meters djup. Sedan frågade jag pendeln hur
djupt det var. Jag fick då en indikering på djupet och sen
frågade jag dem som bodde i huset hur djup brunnen var.
Det visade sig att det stämde för det mesta. Så därför arbetar
jag fortfarande med tumstocken.
I synnerhet om det ska vara djupborrade brunnar i berg så
lägger jag ut tumstocken och pendlar och så får jag reda på
hur djupt de olika vattenådrorna ligger.
Är det grävda brunnar däremot brukar jag ställa mig på
markeringen för vattenådern och tänka så här: Nu vill jag att
pekarna går ihop när jag har gått så långt som mina tår är
framme så att det motsvarar djupet på området där brunnen
ska vara där vattenådern rinner fram. Och så går jag tills jag
får indikeringen, utslaget.

Kvalité och vattenmängd
Jag har en färgskala med chakra-färgerna och den håller jag i
vänster hand och så håller jag pendeln i höger hand. När jag
då frågar efter vattenkvalitén, om det är den vattenkvalitén i
vattenådern som motsvarar den färgen som jag håller i vänsterhanden, så får jag ett kraftigt utslag. Det förstärker det
utslaget.
Så på det viset söker jag mig fram till vilken kvalité som
vattnet har. Man kan också hålla handen över de olika
chakrorna och söka ex. hjärtat grön, halsen blå osv., men jag
använder en färgskala som jag köpte av Slagruteförbundet
för ett antal år sedan.
Det finns en lista med till färgskalan. Och då är det grönt till
tjänligt, blått är näst högsta kvalitén och sedan är det indigo
som är högsta kvalitén. Det allra högsta har jag träffat på
bara en gång, och det visade sig att när de borrade att den
vattenådern var i en kvartskristallsträcka. De såg man på
borrkaxet.
Därefter frågar jag hur mycket vatten man kan tappa. Hur är
tillrinningen en varm sommardag?
När det gäller vattenmängden frågar jag: Finns det mer än
100 liter i minuten? Finns det mer än 150 liter? Låt oss säga
att jag får indikering mellan 160-170. Så sätter jag fart på
pendeln så den går fram och tillbaka och så frågar jag: är det
161, 162 och när jag kommer till rätt antal liter så börjar den
att svänga ja-svar för mig, medsols. Ja det är i regel det hela.
Jag har gått både längre och kortare kurser hos Slagruteförbundet. Det är Benny Karlsson som är duktig på vattenletningen, jag har fått de första lärdomarna utav honom.
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Ofta är folk dåliga på att ringa och berätta om de fått vatten
eller ej. Det finns de som har borrat och det har varit helt
torrt ner på det djupet jag sagt och kanske ytterligare 10 meter.
När de sedan har borrat vidare, har de fått vatten inom
ytterligare någon meter, så det har legat alldeles i gränsområdet. Det är inte alltid, att det lyckas träffa exakt rätt ställe
men det brukar finnas alldeles i närheten.
Trots att jag tagit ut ett femtiotal brunnar är det nog inte mer
än ett 25-tal som jag fått bekräftelse på. Då har det stämt rätt
bra. Jag vet några som inte fått den mängden som jag sa.
Men det har inte varit dåligt vatten på något ställe.
Tyvärr är det inte professionella brunnsborrare som ber om
mina tjänster.
Frågar jag efter luftinnehåll eller järnhalten i vattnet så är det
också färgskalan som gäller. Det finns två tabeller som hör
till färgskivan. Det beror alldeles på vilken fråga jag ställer
till mig själv. Färgen motsvarar då vilka föroreningar av olika
slag det finns i vattnet. Det är alltså min egen ”hårddisk”
däruppe i huvudet som ställer frågan, och då ser jag svaret på
pendeln eller pekaren. Man får alltid svar på det man frågar
efter och det gäller att vara tydlig när man ställer frågan.
Jag uttalar inte frågan högt utan jag ställer den inåt mig själv.
Jag tänker den.

Känner med handen
Jag behöver egentligen inte använda några hjälpmedel men
jag måste alltid ”koppla upp mig”, eller ställa in mig på det
jag ska söka. Jag känner inga pirrningar eller något sådant
utan när jag tar ut vatten med handen eller med armen så
stannar armen. Jag känner inget på något annat ställe förrän
jag kommer till vattenådern. Där slappnar jag av och då kan
jag känna om det är en stark åder eller svag åder.
Känslan är mycket diffus men det går någon slags strömning
genom kroppen på något sätt. Kanske inte när det gäller
vatten, men när det gäller andra störzoner. Är det då riktigt
starkt eller riktigt bra energier, eller riktigt dåliga så får jag
ståhud eller ståpäls på hela låren och hela ryggen. Det kan
kännas precis som man blir dränerad på energi. Det blir tungt.
Jag blir slö på något sätt, det är lite svårt att förklara.
Jag kan känna hur energierna är om jag kommer in i vissa
affärer, eller på en plats där det är många människor. I vissa
hus jag kommer in i känns det tungt. Då kan jag alltså direkt
få den här känslan. När jag är i lägenheter och på väg in i ett
rum kan det bli tvärstopp och då får jag backa.
I nästa nummer av Slagrutan får du läsa mer om Svante.
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BIODLING OCH
JORDENERGIER.

INSTÄLLNING PÅ
BOVISSKALAN
(STANDARDISERING)

S

edan jag publicerade en artikel om biodling och
jordenergier i Bitidningen 2002 har jag hållit
många informationer för biodlare om jordenergier och för rutgängare om biodling. Jag vet att jag
fått några rutgängare att skaffa bin men hur det gått för
biodlarna att leta jordenergier vet jag inte.
Har
Du
som rutgängare
blivit engagerad av
någon biodlare så
vill jag gärna veta det.

Bina, liksom myrorna, trivs i currykryss. De kan påverkas även av andra jordenergier (jordstrålning). Jag har
inte sett mycket i Bitidningen eller Slagrutan om detta
varför jag ber Dig, som har placerat bin med hänsyn till
jordenergierna att meddela mig resultaten. Detsamma
om Du hjälpt någon biodlare. Om vi är tillräckligt många
som har erfarenheter, bra eller dåliga, så kan vi sammanställa uppgifterna, till nytta för andra biodlare och
kanske för forskningen. Frågor som kan vara intressanta att få svar på:
Hur är vårutvecklingen?
Påverkas samhällenas storlek?
Är det skillnad på vinterdödlighet?
Hur mycket större blir honungsskörden i currykryssen?
Är drottningen produktiv längre?
Flyger bina tidigare/senare på dagen och året?
Påverkas fridsamheten?
Jag har fått postiva svar från några biodlare men jag
måste ju, för att kunna få jämförelser, få svar från Dig
som har bisamhällen både på currykryss, på currylinje
och fria från jordenergier.

Bovis har visserligen givit oss möjligheten att mäta
strålningsvärden efter en skala, dock var det endast 2
fasta punkter efter vilka det är möjligt att ställa in sin
egen känslighet för att erhålla rätta mätvärden.
Enl. hans uppgifter har t.ex. ett
torrt löv en BE (Bovisenhet) = 0 och
ett friskt äpple en BE = 6500.
För en standardisering är det dock nödvändig att ha
åtminstone 3 värden för att undvika problem vid
interpoleringen (att hitta rätt mellanvärden).
Härmed erbjuder jag möjligheten att standardisera sig
med flera objekt.
Ta fram 4 lika objekt, t.ex. träkulor eller liknande (som
på fotot). Ta därefter fram en miniräknare och mata in
en av nedan angivna siffror. Lägg ett av objekten
framför räknaren och vänta minst 2 minuter.
Efter detta har objektet det önskade Bovisvärdet.
Därmed har du möjligheten att kunna standardisera
din mätning med hjälp av dina objekt, så att du kan
jämföra värdena med dina kompisars mätningar,
förutsatt att dessa har standardiserat sina mätningar
på samma sätt.
- 10 000 Bovis
0 Bovis
+ 6500 Bovis
+ 30 000 Bovis

- 544 504
- 530 300
+ 878 080
+ 808 800

Sist men inte minst: Kan Du märka några skillnader på
varroangrepp? Tänk om vi har sådan tur att varroan
inte gillar curry. Varrolan är en parasit på bina som gör
att ett bisamhälle kan dö.
Artikeln kan Du finna här: http://www.oww.se/sotenas//
jordenergier.html
Skriv eller ring
Agne Olausson
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Uppgifterna har lämnats av Ferdinand Koch i ”Zeitschrift
für Radiästhesie” nr 2 – 2007.
Översättning av Rolf Heinemann.
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TREFALDIGHETSKÄLLOR

EN SANN HISTORIA

utgiven av Nordiska Museet

En sann historia. Erik Ferm, en kompis till
mig byggde en bipaviljong, en flott
anläggning. Han skaffade bin. Bina rymde. Han skaffade fler
bin. Bina rymde eller ville inte utvecklas på ett bra sätt. Han
tröttnade och slutade med bin. Efter några år skulle han bygga
växthus. Det skulle göra sig bra där han hade bipaviljongen
så han flyttade bort den ett par hundra meter och bygde
växthus i stället.
Det var inte så mycket som ville växa så som han förväntade
sig.
På sommaren kom ett par bisvärmar och flyttade in i
bipaviljongen och de trivdes utmärkt och gav en bra skörd.

Trefaldighetsafton var förr en av sommarens stora fester
i norra och mellersta Sverige då man en vecka efter pingst
besökt bygdens trefaldighetskälla för att under ceremoniella
former dricka av eller tvätta
sig i vattnet för att uppnå
hälsa under det kommande
året.

Han funderade på vad som kunde ha hänt. Han kom på att
det gick en kraftledning över där han haft bipaviljongen först
och växthuset senare.

Trefaldighetskälla vid Löfmarken,
Söderbärke socken, Dalarna. 13/
6 1908. Foto okänd, Nordiska
museet

Agne Olausson

GRADIOMETER - Vad är det ?
Red.: På min fråga till riksantikvarieämbetet, vad
man använder en gradiometer till under arkeologiska
undersökningar vid Ale Stenar och vad det är för
sorts instrument, erhöll jag nedanstående svar.
Det kunde vara intressant att jämföra mätningarna
med detta instrument med mätningar som en slagruteman gör!!
Från: Robert Danielsson [robert.danielsson@raa.se]
Skickat: den 28 april 2006 10:56
Till: redaktionen; rolf.heinemann@telia.com
Ämne: Ang: Gradiometer
Hej Rolf
Mig veterligen kommer tekniken från militären för att detektera variationer i marken med hjälp av elektromagnetism.
Genom att mäta anomalier i jordmagnetfältet kan man se
skillnader eller störningar i magnetfältet som orsakas av exempelvis en stenmur under mark eller stålskrovet av ett båtvrak till havs.
Gad Rausing skrev redan år 1971 om fenomenet och tekniken i boken "Arkeologi som naturvetenskap" men på senare
tid har tekniken utvecklats snabbt. Magnetometri, georadar
eller geoprospektering är olika tekniker som kan användas
för att se vad som finns under mark. Immo Trinks på Uv Teknik kan mer om detta fält. immo.trinks@raa.se eller 0851918000
Med vänliga hälsningar
Robert Danielsson
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I södra Sverige gjorde man likadant fast då gällde det midsommarafton. Dans och festligheter anordnades i källans
närhet och då de unga dragit bort passade de äldre på att
förse sig med vatten till hemmavarande eller för att ha till
reds längre fram på året. Från sekelskiftet 1800 finns uppgifter om att vid Svinnegarnskällan i Uppland under trefaldighetshelgen pågick ett omfattande marknadsliv med tiotusentals besökare, vilket varken uppskattades av myndigheter eller markägare som förgäves försökte få bukt med ”oskicket”.
Att uppfatta källorna som bärare av särskilda läkande
krafter och som plats för övernaturliga väsen är en tidlös
och allmänmänsklig föreställning. Många svenska källor som
tillskrivits magiska egenskaper har runnit mot norr. Norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde t.ex. sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, t.ex. mynt och nålar
har offrats vid källorna ända in på 1900-talet.
Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung,
fast kan dessutom från början ha varit förkristna offer- eller
kultplatser.
Trefaldighetsafton infaller alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär.

Följande anteckning har Agne Olauson hittat:
Trefaldighetskällor finns det ju en och
annan. Har vi funnit att den rinner upp i
kryss av både Curry och Hartmann samt
rinner norrut då är den till särskild
nytta för oss. Vi kan spegla oss i den
och skölja munnen i vattnet och tala om
för källan allt ont vi gjort. Det kommer
då att flyta med vattnet till asatrons
helvete Nifel, som ligger i norr, och vi
har blivit renade.

Sid 17

Nr. 47

2007-3

NYBÖRJARRUTAN

pendel

Agne Olausson
Vad är en nybörjare?
Jag har varit bekant med den intuitiva sökmetoden, där jag
har slagruta, pekare eller pendel såsom visare av vad kroppen
känner, i flera år.
Jag är nybörjare. Kanske det är så att vi alla är nybörjare? Vi
har alltid något att lära av någon annan eller av oss själva.
Många av oss är nöjda med att få utslag på en currylinje när
vi för skojs skull söker energi ibland. Det är en kul fritidssyssla. Vi kanske åker på något möte ibland, som
Slagruteförbundet anordnar för att träffa likasinnade. Det
kanske vi är nöjda med.
pekare

Många av oss vill verkligen kunna utnyttja
den intutiva sökmetoden för att kunna
indikera energier, för oss själva eller andra.
Kolla sov- eller arbetsplatser.
Sätta ut bina rätt.
Leta fram vatten.
Kolla auran.
Då har vi lämnat nöjesstadiet. Då måste
vi kunna. Då måste vi träna. Då måste vi
utbilda oss. För att bli en känslig rutgängare tror jag att vi behöver öva mycket,
varje dag en stund. Vi behöver öva på att känna energier utan
visare, med bara handen eller kanske se energin. Vi behöver
öva på att ta reda på vad vi känner. Gör vi något för andra?
Det spelar ingen roll om vi tar betalt eller inte. Vi måste vara
ödmjuka och självkritiska på ett annat sätt än när det bara är
nöje!!
Var det en currylinje du träffade på? Hur vet Du det? Följer
Curryn alltid kompassriktningarna som anges i vissa böcker?
Kanske kan en Curry gå åt andra håll? Kanske kan den kännas
olika starkt eller olika bred? Det kanske egentligen var en
jordpuls eller en underjordsström?
Det är viktigt att vi kan och känner till vad vi gör när vi hjälper
andra. Det kan bli fel annars. Då kommer ju frågan: Hur skall
vi lära oss? Läs böcker. Delta i kurser. Tala med andra
rutgängare. Allt för att ta till oss sådant som andra upptäckt.
Öva mycket och upptäck själv. Vad vi än skall lära oss i
världen så måste vi studera, så även nu. Skall du bli
matematiker och lära dig att lägga ihop räcker det med några
timmars utbildning. Skall du göra integralkalkyler och andra

stora matematiska beräkningar
så kanske Du behöver utbilda
dig i flera år.
Litteraturförslag för vidare
studier (i ordning som jag
rekommenderar dem).:
Mattson, D. Jordstrålning,
hälsa och forntida vetande.
Nyköpings tvärvetenskapliga bokförening. Denna bok är slut
på förlaget men sök den gärna på antikvariat. Det är den bästa
på svenska.
Hamilton, Ulla och John, Skara, Tel. 0511-184 78.
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft.
Neumüller, Thord. Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur.
Tel 0155-930 40, fax 0155-931 29
Hamilton, Ulla och John, Skara, Tel. 0511-184 78.
Stenring, fädernas glömda kunskap.
Neumüller, Thord. På resa med pekare, mer om jordstrålning.
Tel 0155-930 40, fax 0155-931 29.
(Böckerna kan Du köpa i antikvariat eller direkt från
författarna.)
Internetförslag för vidare studier.
www.slagruta.org
www.jordstralningscentrum.nu/
www.algonet.se/~eneby/slagruta.htm (denna sida innehåller
många länkar)
http://www.slagruta.org/archive/artiklar/thord_neumuller/
thord_neumuller_04.html
Ordförklaringar:
Intuitiva sökmetoden.
Att låta kroppen känna av de energier som finns. Som visare, att
kroppen reagerar, kan användas vinkelpekare, slagruta, pendel,
enhandsruta, spett.
Energi.
I dessa sammanhang
finns energier överallt
runt oss, över och under,
ner i jorden och ut i
universum. Kan kännas
av oss människor.

enhandsruta

Vissa energier kan inte
accepteras av en del
vetenskapsmän eftersom
de inte kan mäta dessa
med nu existerande
mätinststrument.

slagruta
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ANNONS
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR
Agne Olausson

Lysekil

0523-66 25 92, agne@olauson.eu.

Slagrutan Tvärs

Örebro

019 - 24 07 96

Svante Lindström

Uddevalla

0522 - 721 88

Benny Karlsson

Tranemo

0325 - 760 14

Gun-Britt Nilsson

Åmål

0532 - 156 09

Biodling och Jordenergier
Nybörjarkurser
Kurser
Föredrag

Kurser
Föredrag
Kurser
Föredrag

VI UNDERSÖKER DITT HEM OCH DIN HÄLSA
Rolf Kjellström

Stockholm

08 - 35 82 10

Benny Karlsson

Tranemo

0325 - 760 14

Svante Lindström Uddevalla

0522 - 721 88

Per-Uno Fransson

Västerås

021 - 13 72 75

Bernth Lindfors

Njurunda

060 - 315 24

Gun-Britt Nilsson

Åmål

0532 - 156 09

Rolf Heinemann

Örebro

019 - 24 07 96

Magnus Bråthen

Uddevalla

070 - 22 70 423

Peter Westergård Fagersta

0223 - 109 22

Bertil Pettersson

Örkelljunga 0435 - 46 11 28

Aldo Olsson

Lönsboda

0479 - 510 26

Enar Rådberg

Degerfors

0586 - 418 32

Slagruteföreningar / Lokala kontakter
Bohuslän:
Skaraborg:
Närke:
Dalsland:
Stockholm:
Skåne:
Västerbotten:
Medelpad:
Värmland:

Agne Olausson
Helena Frykstrand
Rolf Heinemann
Maud Strömbergsson
?????
?????
?????
Bernth Lindfors
?????

0523 - 66 25 95
0511 - 53 11 0
019 - 24 07 96
0530 - 128 82

060 - 315 24

”Kan Du vara kontaktman i Ditt område?
Kontakta Helena, telefon 0511- 53 110, info@slagruta.org
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HON ÄR MÅNGALEN

Foto: PLANETSTORIES/REX SCHOBER

SKADAD När Ridda Gesellensetter vaknade upp
hade hon svåra ansiktsskador.Foto:
PLANETSTORIES/REX SCHOBER

Red.:
Vi redovisar här Slagruteförbundets
erfarenheter i samband med fullmåne.
Det är ett känt faktum att Hartmannlinjerna
under fullmånetid breddas, dvs. blir bredare
än vad dom är normalt.
Dessa kan bli så breda att linjerna kan täcka
över varandra.
Området, där linjerna täcker över varandra
är särskilt starkt påverkande på människor
och personer som är känsliga för
Hartmannlinjerna kan upplevas som ett
starkt obehag - t.o.m. stress eller som artikeln härintill visar att gå i sömnen.
Det betyder också att sängplatsen som normalt är fri från negativa Hartmannlinjerna
under fullmånetid kan vara starkt belastat.
Breddningen är olika kraftig vid olika fullmånetider, men påbörjas redan under dygnet före och avslutas under dygnet efter exakt angiven fullmånetid.

Lärarinnan Ridda går i sömnen – vid
fullmåne
Lärarinnan Ridda Gesellensetter, 56, är mångalen.
Senast det slog till höll hon på att bryta nacken av
sig.
Vid fullmåne blir kvinnan, som bor i Münchberg i
Tyskland, sömngångare.
Första gången hennes sambo Werner Büchner, 66, kom
på henne var hon på väg till kylskåpet.
– Jag ropade på henne precis som jag brukar. Men hon
såg bara rätt igenom mig och gick sedan till sängs igen.

Hoppade ut
Så kom natten som paret sent ska glömma, natten då
Werner Büchner vaknade upp av en duns och såg att
fönstret stod på vid gavel. På marken nedanför låg Ridda
i en pöl av blod.
Hennes fall i sömnen på tre meter dämpades av en
markis. Men när hon vaknade upp igen på sjukhuset hade
hon fått allvarliga ansiktsskador.

Det har nämnts att även polisen känner till
att det är bra att ha större personalstyrka
arbetande då man tycker sig ha märkt en
större benägenhet till bråk.

Låser dörren
Numera låter hon sin sambo låsa sovrumsdörren varje
kväll innan de går och lägger sig – och gömma nycklarna.

Kolla gärna detta under nästa fullmåne, om
du kan använda pekare eller slagruta!!

Johanna Carlson
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