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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ibland är livet hårt. Meningen är tydligen att vi skall utsättas
för prövningar. En del mindre som vi lätt kan ruska av oss
och en del allvarligare som kan vara svåra att reparera. Vi lär
oss dock alltid något, och det är nog det som är meningen.
Nu har jag prövats. Och jag har lärt mig.
I en stund av inspiration, författade jag en samling av väl
valda ord till denna förnämliga tidskrift under rubriken
Ordföranden har ordet. Det var ett perfekt manuskript väl
värt sin plats i vilket litterärt verk som helst. Idag skulle jag
sända det till redaktören för publicering. Men, jag kan inte
hitta det. Det var prövningen. Vad har jag då lärt mig? Ha
struktur på vad jag gör. Kom ihåg i vilka kataloger jag sparar
vad, för att något liknande inte skall upprepas.
Nu får Du, som läser detta, något av betydligt lägre kvalitet.
Hösten har varit lugn i slagrutesammanhang efter västkustmötet. Som ordförande i Svenska Slagruteförbundet går
det ingen dag utan att jag tänker på SSF. Det når mig något
brev, telefonsamtal eller tanke på vad som komma skall. Vad
komma skall, när detta skrivs men som är avklarat när Du
läser det, är informatörskursen (något får den ju heta) för de
som kan och vill hjälpa till att sprida kunskaperna om vårt
intuitiva arbete ut över landet.
Som jag tidigare tryckt på och som styrelsen är överens om
måste vi bli fler. Det kan vi bli om fler av oss syns och hörs.
Vi bär SSF:tröja med logotypen. Alltid är det någon som
frågar vad det är och vi kan få berätta. Nyttjar Du Dina
redskap, gör det inte i skymundan. Alltid är någon nyfiken
och undrar vad Du gör. Det kan bli ett långt samtal. Det kan
kanske bli någon som blir intresserad och blir medlem. Ha
alltid med Dig Dina instrument. De kan behövas förr än Du
anar. Bara att ha dem med kan locka till frågor och kontakter.

Jag har fått många intressanta samtal när jag gått med pekare.
Pekarna har givit en del vänner och många bekanta.
Jag kan för lite. Jag känner mig osäker. Det är kommentarer
jag hört då och då. Det gäller mig också. Därför har styrelsen
beslutat anordna kurser av olika slag, till rimliga priser, för
att ge oss rutgängare möjlighet att fördjupa våra kunskaper.
Den första blir en helg med Arne Groths Stegtrappa (AGS).
Vad blir nästa? Det bestämmer Du.
Idag kom vår granntidning Kvistgjengeren där jag kan se en
artikel om Kensington-stenen. 100 kg tung. Ristad med runor
och daterad år 1362. 8 götar och 22 norrmän på upptäcksfärd.
Kensington är i Minnesota i USA. Det var nog inte Columbus
som upptäckte Amerika. Eriksson & Co har troligen varit
där många hundra år före Columbus men Columbus hade
kanske bättre reklambyrå.
Det har väl inget med de intuitiva sökmetoderna att göra? I
Grebbestad är byggd en labyrint som sänder en energi ut över
havet. För Du Ditt fartyg på denna energi så går Du fri från
alla kobbar och skär och ut till havs. Kanske gick det att
segla till Grebbestad på denna energi. Kanske använde
vikingarna jordenergier för sin navigation.
Konvent 2008.
Vad önskar Du? Vilka föredrag och föredragshållare?
Vilka kurser skulle kunna vara till din hjälp.
Utfärder som ger dig möjlighet till praktisk användning av
kunskaper du kan erhåla?
Dina förslag sänder du till ordföranden, adressen hittar du på
sida 2.
Agne Olausson

PÅMINNELSER
Motioner till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2008 även om stadgarna
säger den 15 febr. 2008.
Orsaken är att årsmötet är redan 1 maj och styrelsemötet skall hållas 2-3 februari.

Förslag till hedersmedlem skall behandlas av styrelsen
på första sammanträdet år 2008, så skicka ditt förslag före
den 31 januari 2008.

Ett Gott Nytt År 2008
önskas Er Alla
av
STYRELSEN

Valberedningen önskar dina förslag i god tid för att kunna
genomföra ett bra arbete. Har du synpunkter och önskemål, så
prata med någon av ledamöterna
Maud Strömbergsson
0530 - 128 82
Britt-Marie Lundgren
0325 - 61 11 27
Paul Holmberg
0511 - 34 00 39
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Resa i södra England juli 2007 med Simon Peter Fuller
Birgitta Welén
På förmiddagen måndag 2/7 träffades 25 förväntansfulla
Englandsresenärer på Arlanda. Sällskapet bestod av vår
reseledare Lennart, 6 deltagare från Stockholmstrakten samt
18 deltagare från andra delar i Sverige, bl.a. ordföranden i
SSF, dvs. Agne, samt hans fru Ulla. På Heathrow träffade vi
vår engelske reseledare Simon Peter Fuller, som kom dit med
vår privata buss och chaufför.
Den första etappen blev till vårt hotell i Marlborough. Här
höll Simon Peter ett informationsmöte och då berättade han
att syftet med denna resa var att besöka gamla kraftplatser
för att därigenom väcka de gamla energierna till liv. Dessa
fina energier skulle sedan gruppen automatiskt föra vidare
till Sverige.
Dagen fullbordades med privat tid för vår grupp i Stonehenge
drygt en timme runt solnedgången. Det regnade då, men trots
detta var det en speciell upplevelse. Simon Peter ledde en
meditation för Moder Jord. Denna meditation kom att följas
av ytterligare meditationer dagarna framöver. Slagrutan
(pekarna) kom fram för några av oss och jag med flera kom
bland annat fram till att det inte fanns några currylinjer inne i
stencirkeln.

Alldeles intill West Kenneth Longbarrow fanns en nygjord,
förstörd (av bonden), sädescirkel som vi gick in i för att känna
på energin där. Senare på dagen besökte vi ytterligare en
sädescirkel. Denna var c:a en månad gammal men fortfarande
tämligen välbevarad. Det var svårt att se hur cirkeln såg ut då
man var inne i den, men utseendet fick vi se på kort en stund
därefter, då vi besökte Silent Circle Cafe´. På detta cafe´har
man ett kartotek över sädescirklar, fotograferade från
helikopter. Vi fick här också se den fantastiska formationen
på den nyligen förstörda cirkeln vi tidigare varit inne i.
Nästa dag, dvs onsdag 4/7 var det Glastonbury som gällde.
Vi besökte först Chalise Well där Graalen enligt legenden
ska ha placerats. Vi gjorde en gruppmeditation vid källan.
Sedan gick vi uppför en hög kulle till Glastonbury Tor, som
också kallas med det gamla namnet Avalon Tor. Det regnade
och blåste enormt där uppe. Då vi kommit ner igen från kullen
hade vi lunchrast och efter någon timme var det dags att gå in
i Glastonbury Abbey. Här kunde vi känna på Michael & Marylinjerna med våra pekare. De korsade varandra inne i
katedralen vid platsen för altaret. Alldeles bakom altaret finns
kung Arthurs och hans hustru Guineveres grav. Senare på
dagen fick vi också möjlighet att gå upp på kullen där Jesus´
farbror, Josef av Arimathea, enligt legenden satte ner sin stav
som slog rot och efter detta har det alltid vuxit ett törneträd
just på den platsen.
Torsdag 5/7 var det heldagsregn och vi färdades på Dartmooroch Bodminhedarna, ofta i dimma. Simon Peter läste varje
morgon i en skrift som angav vilken ”energi” som gällde för
den speciella dagen – och denna dag var det mycket passande
”vattnet”. Trots regnet så besökte vi två olika stencirklar. Det
var speciellt att vara inne i dem och inte kunna se hela cirkeln
på grund av dimman. Mot kvällen var vi framme i Cape
Cornwall utanför St Just i västra Cornwall, där vi fick vår
nattvila denna och efterföljande natt.

Meditation för Moder Jord

Tisdagen 3/7 ägnades åt besök på intressanta platser i
omgivningen. Michael & Mary-leylinjerna (vilka vi kunde
känna av med våra pekare) löpte genom hela området och på
vissa platser, t ex i Avebury, korsade de varandra. Michael &
Mary-leylinjerna fortsätter även till Sverige, där de löper
genom södra Sverige och Gotland. Exakt hur linjerna går i
Sverige har (ännu) ej kartlagts.
Övriga platser vi besökte var The Sanctuary, West Kenneth
Longbarrow och Silbury. Vi fick inte gå upp på Silbury Hill,
för marken där var inte säker sedan lycksökare grävt sig in i
kullen efter skatter (som de ej hittade). Skanska (!?!) var på
plats för att göra markförbättringar. Inne i gånggriften West
Kenneth Longbarrow ”tonade” vi en lång stund. De flesta av
oss hade ingen speciell sångröst, men tillsammans lät det
fantastiskt fint.

S L A G R U T A N

Fredagen 6/7 styrde vår skicklige chaufför Dennis bussen
mot Saint Michaels Mount. Vägarna dit var trånga med höga
häckar efter vägen. Bakom häckarna gömde sig stenmurar.
Ibland fick bilar vi mötte backa för att hitta ett ställe där vi
kunde mötas. Saint Michaels Mount är en fästning som ligger
på en klippa utanför kusten. Vi åkte dit i småbåtar. Då vi
sedan skulle återvända till fastlandet kunde vi gå på en stensatt
väg, som kom fram då tidvattnet dragit sig tillbaka – och det
var ebb. Här kan tidvattnet skilja på 10 meter mellan ebb och
flod. Vi kunde se hur båtarna vi tidigare åkt med låg lutande
på marken.
Uppe på klippan korsar Michael & Mary-leylinjerna, de
leylinjer som kallas Apollo & Athena. Vi fick en speciell guide
som visade oss till skärningspunkten. Eftersom några av oss
tidigare känt av energierna från Michael & Mary-linjerna, så
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Resa i södra England juli 2007 med Simon Peter Fuller
kunde vi också känna av hur dessa linjer
här gick tätt intill varandra. För de som ville
så fanns det förstås också möjlighet att känna in energierna
från Apollo & Athena-linjerna. Dessa leylinjer kommer från
USA/Kanada och fortsätter sedan ner genom Frankrike och
vidare mot sydost genom bland annat Grekland.
Då vi så småningom lämnat Saint Michaels Mount och fortsatt
i riktning tillbaka mot Cape Cornwall, stannade vi vid en
dolme (tre resta stenar med ett stort stenblock över som tak)
efter vägen. Några av oss satte oss under det stora stenblocket
och sjöng svenska sånger. Det lät bra och Simon Peter
uppmuntrade oss att fortsätta. Agne gjorde en del jordstrålningsmätningar vid dolmen – och dessa mätningar
planerar han att redovisa i en speciell artikel i Slagrutan.

som rann i dalgången och kom slutligen upp till ett litet, men
magnifikt, vattenfall. Enligt legenden var detta platsen där
kung Arthurs riddare fick välsignelsen före sökandet efter
Graalen. Efter den fridsamma vandringen i dalgången åkte
vi vidare med vår buss till Exeter, där vi övernattade.
Söndagen 8/7 ägnades en stor del av dagen till besök i den
berömda och mycket stora Salisbury Cathedral. Katedralen
var ursprungligen på en helt annan plats, Old Sarum, som vi
också besökte och där dess grund fortfarande kan ses. Innan
vi återvände till vårt ”gamla” hotell i Marlborough, hann vi
också besöka Woodhenge, en plats som enligt många mycket
väl kan mäta sig med Stonehenge energimässigt.
Måndag 9/7 inträffade höjdpunkten på Englandsresan, enligt
min åsikt i alla fall. Vi fick möjlighet att gå in i en oförstörd
sädescirkel, endast två dagar gammal. Denna sädesformation
bestod av större och mindre cirklar, som tillsammans bildade
ett vackert mönster. Det är dock mycket svårt att få en
helhetsbild av en formation, då man är inne i den. Denna
formation var mycket stor – flera hundra meter totalt! Jag
blev illamående då jag kom in i en av de större cirklarna,

Dagen avslutades med en gemensam middag på en pub och
därefter en samling på en kulle nära vårt hotell. Där hade vi
en fin utsikt över solnedgången i havet – en speciell
upplevelse.
Lördag 7/7 startar vi återresan mot Marlborough. Vi stannar
till i Padstow, ett trevligt, men turistigt, ställe vid kusten.
Färden fortsätter sedan mot Tintagel, ytterligare ett trevligt
ställe nära kusten. Här måste man dock gå ett antal hundra
meter för att komma ner till vattnet. Det är lågvatten, vilket
gör att vi lätt kan ta oss in i Merlins grotta, som enligt
traditionen finns just där. Grottan var speciell, med två
ingångar. Efter grottbesöket går vi upp på berget över grottan
där ruinerna av en borg ligger, enligt legenden kung Arthurs
slott Camelot. Där finns också rester efter en trädgård som
tidigare använts av kvinnor för poesistunder och i den gör vi
en speciell gruppmeditation. Efter meditationen ser vi en
större fågel som liksom står still i luften kanske en minut.
Det kändes magiskt. Fågeln flög sedan iväg för att åter komma
tillbaka efter en stund.
Tillbaka vid bussen körde vi en kortare sträcka för att sedan
stanna vid en otroligt vacker dalgång. Vi vandrade utmed ån
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men illamåendet gick över då jag i stället klev ut i fältet utanför
formationen. Flera av oss försökte sig på att mäta styrkan av
energierna i formationen. Jag mätte medelbovisvärden och
kom upp till över 100.000. Jag kunde inte känna av curryoch hartmann-näten inne i sädesformationen. Det var först
då jag kom en bit utanför som jag åter kunde känna dessa
nät. Medelbovisvärdet hade enligt mina mätningar då sjunkigt
till c:a 10.000.
Wiltshireområdet är också känt för sina vita hästar i
landskapet. Själva hästarna består av vit kalksten, som finns
i berget. Ortsbefolkningen ser till att hästarna fortsätter att
vara fina genom att de håller efter gräs som vill växa sig in i
formationerna. Vi besökte den äldsta hästen, Uffington White
Horse, som är c:a 3.000 år gammal. Därefter tog vi en längre
promenad till en 5.000-årig gånggrift. Tillbaka vid bussen
avslutade vi med en picknick för att sedan fortsätta till
flygplatsen för hemresan till Sverige.
På planet var det bara att luta sig tillbaka i stolen och tänka
tillbaka på alla våra fina upplevelser under denna julivecka.
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Hur man k
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Mary
linjerna.
Thord Nilsson
Hej!
Jag var ju med till England 2006, och nu när Birgitta
Wellen har knåpat ihop en artikel om årets resa så
tänkte jag att det kunde vara intressant med de mätningar på st:michael och st:mary linjerna som jag gjorde
förra året. Så denna bör ju helst komma med i samma
nummer.
Hälsningar,
Thord.

Jag var med på Englandsresan med Simon Peter Fuller år 2006. Vi besökte ett antal kraftplatser som hade
det gemensamt att de passerades av en eller två leylinjer som kallas S:t Michael och S:t Mary linjerna. Linjerna har fått sina namn på grund av att det finns ett
stort antal kyrkor på dem som är namngivna efter S:t
Michael respektive S:t Mary.
Dessa linjer skall enligt uppgift fortsätta upp genom
södra Sverige och då kan det vara av intresse för de
som tänker följa dem att kunna vara säkra på att det är
rätt linje, så här kommer en kort beskrivning på hur linjerna ser ut och hur man kan testa att det är rätt.
Linjerna består av en kraftig grund-linje eller bärar-linje
på vilket ett antal färgband går. Fig 1 visar hur linjerna
går vid "The HURLERS" stencirkar, fig 2 visar en förstoring med ifyllda färgband, de yttersta linjerna markerar kanten på själva bärarlinjen. Bärarlinjen kan på
vissa platser ha ganska distinkta kanter och på andra
platser mera otydliga.

För att identifiera linjerna har jag inte tittat på färgbanden
då det förekommer gott om färgknippen/band i andra
ley-linjer. I stället har jag koncentrerat mig på själva
bärarlinjerna. På de platser jag har mätt så varierade
deras styrka mellan ca 4 och 20 gånger styrkan hos ett
normalt curry-kors, så de är ganska starka.
Bredden varierade från ett par meter upp till ca 10 meter, lite beroende på hur känslig man är eftersom linjerna är starkast i mitten.
För att testa om en funnen linje kan vara någon av
dessa kan man bära en koppartrådsspole på vänster
handled eller över hjärtchackrat. Linjen man mäter skall
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Fig1: S:t Michael och Mary linjerna vid the HURLERS
enligt boken "The Sun and the Serpent".

då antingen bli mycket starkare eller mycket svagare
än om man inte bär på spolen. Händer inget särkilt så
är det fel linje.
För att minska risken för mätfel så ska man använda
spolarna en i taget och de spolar man inte använder
för tillfället ska ligga i en metallask eller inlindade i aluminiumfolie.
Koppartråden skall ha en viss nogrannt uppmätt längd.
Spolarna tillverkas på samma sätt som vanliga
avstörningsspolar, dvs av isolerad koppatråd som lindas till en liten ring eller spiral med några centimeters
diameter. Lämplig tråddiameter är 0.3 till 0.6 mm. Sådan tråd kan köpas hos tex Elfa.
(www.elfa.se, exempelvis nr 55-173-39).
Ett annat sätt är att lyssna på en viss ton från en tongenerator. Som tongenerator kan man i detta fall använda
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en MP3-spelare innehållande ljud-filer med de rätta
frekvenserna.
Lämpliga ljudfiler finns för närvarande på:
http://web.telia.com/~u17134871/michael_n_mary/
Frekvensen är nedan angiven inom parentes efter trådlängden.

The Sun and the serpent - ISBN-10: 0951518313,
ISBN-13: 978-0951518311 In Search of the Southern
Serpent - ISBN-10: 0958243409, ISBN-13: 9780958243407 Secret shrines - ISBN 0 9515 183 2 1
The dance of the dragon - ISBN 0 9515183 5 6
Energy Medicine - ISBN 0-7499-1928-0
Beyond 2012 - ISBN 0-9550608-0-X
The Essenes, Children of the light - ISBN 1-88694087-8

S:t Michael bärarlinje.
Med koppatråds-spolar på 84.4 cm
(32.84 Hz), 16.76 cm (162.4 Hz) och 2.77
cm (985.2 Hz) så skall linjen kännas starkare/bredare. Med en spole på 42.1 cm
(65.68 Hz) så ska den kännas mycket
svagare/smalare.
Om man bär rostfritt stål på sig (tex använder pekare av rostfritt) så kan linjen
kännas mycket svag. Järn påverkar
också, men inte alls lika mycket. Så om
man letar efter denna linje kan man lämpligen använda pekare helt i mässning vilket faktiskt får linjen att kännas något starkare.

S:t Mary bärarlinje.
Med en koppartråds-spole på 110.8 cm
(25.05 Hz) så ska linjen kännas starkare/
bredare och med en spole på 55.2 cm
(50.1 Hz) ska den kännas svagare/smalare.
Uppfyller de hittade linjerna ovanstående
kriterier så är chansen stor att man funnit
rätt.
Kartor över linjernas sträckning i England
finns att beställa från Penwith Press,
www.hamishmiller.co.uk.
Till sist, några böcker som Simon Peter rekommenderade:
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Fig2: Som jag uppfattade färgbanden. Det är bara sex
band och inte sju som man kanske förväntar sig. Dock får
denna mätning anses som osäker då det bara är mätt på
ett ställe och vid en tidpunkt.
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INBJUDAN TILL KURS
Arne Groth´s trappstegssystem

AGS
Arne skriver i sitt häfte att han har

ALLT ÄR FREKVENSER!

- utvecklat metoder för frekvensbestämning
- funnit ett matematiskt system under vilket
frekvenserna till all jordstrålning, aurafenomens strålning, symbolaurors och
”psispårs” strålning passar in på ett begrän
sat antal trappsteg.
- utvecklat metoder för att selektivt avstöra
strålning tillhörande ett eller flera bestämda trappsteg

Kort och gott - de omtalade frekvenserna hos
de strålningar som tycks vara ”accepterade” för
användning av högre och lägre medvetande
(ej mineralriket) ligger i en geometrisk serie med
kvoten 23/21.
I denna serie har jag kallat det steget som har
slagfrekvensen 1 för 0-steget.
( Obs! att 1 Hz motsvaras av 2 slag)

Kursinnehåll

Tid:

23 - 24 februari 2008

Lördag start kl. 11.00
Teori och inkänning av frekvenserna på kända linjer, som markerats.

Plats:

Eliselund, Kinne-Vedum
nära Götene

Lördag efterm.:
Iordningställandet av avstörningsringar för de vanligaste jordstrålningslinjerna.

Kostnad:

Anmälan: senast 31 januari 2008
1. genom inbetalning av anmälningsavgift
på 300:- till Plus-Giro 47 28 95 - 2
där du noterar
ditt namn och att pengarna avser AGSkursen, samt
2. skriftligen till Helena Frykstrand (adr. se sida 2)
där du anger ditt namn, adress och tel.nr. och
om du har, din E-mail adress.
Här uppger du även om du har speciella
önskemål som t.ex mat.
Obs. att turordningen upprättas efter inkommen
anmälningsavgift!

Söndag:
Att i grupper på 3 personer söka, bestämma och
avstöra okända jordstrålningslinjer.

Deltagarantalet kommer att vara begränsat till
max. 12 personer.
Utbildningen: ledes av Åke Pihlgren från gruppen JIS
(Jordstrålningssällskapet i Stockholm)

S L A G R U T A N

1200:-

Sid 9

Nr. 48

2007- 4

SSF:s höstmöte Källviken/Strömstad
Söndag, de nya energierna.
Thord Nilsson
På söndag förmiddag så berättade Svante Lindström om
de nya energierna som har kommit till jorden de senaste
åren. Det sker genom ett antal ”portöppningar” som
kommer att pågå under en 20-års period. Mer information finns i boken Stjärnfödd, skriven av Solara.
Svante delade även ut en sida som beskriver händelseförloppet och energiernas utseeende och inverkan. Denna
sida finns återgiven här bredvid, så därför behöver detta
inte upprepas här.
Efter denna genomgång så kunde vi själva få känna på
energierna. Då det regnade så fick vi hålla till inomhus,
vilket gjorde det en aning trångt. Själv hann jag känna in
fyra av de åtta energierna innan det blev tid för lunch.
Gemensamt för de jag kände in var, att auran ökade när
man ställde sig i energin. Svante hade även gjort bilder
till energierna. En bild för varje energi. Lägger man
bilden för respektive energi i en korspunkt hos energin
så känns energin starkare.
Dessa bilder finns reproducerade här intill samt figurer
som illustrerar hur energierna ser ut när man mäter på
dem.
Enligt Svante så är det inte bara den frekvens som anges
på AGS-trappan som gäller. Som han ser det så ligger
energins frekvens-område mellan det föregående
trappsteget och slutar halvvägs till nästa trappsteg. Om
man vill finlira så finner man även frekvenser långt ner
på skalan.Men den starkaste frekvensen är den som är
angiven på trappsteget.
Ett exempel på hur energin förstärks har Svante
kontrollerat på ”Se det osedda”. Enligt Bovisskalan utan
bild: 7000, med bilden för energin: 9200, med alla
bilderna: 13500.
Själv mätte jag följande styrkor vid mötet:
#2 Kärleks energi: 5.4 utan bild, 11 i ring med
bild.
#3 Maria
33 utan bild, 44 med bild.
#4 Kristus:
13 utan bild, 23 med bild.
#7 Se det osedda:
22 utan bild, 33 med bild.
I denna skala motsvarar ett Curry-kors styrka 25. Alla
styrkor är mätta i en korspunkt (där de är starkast) utom
i fallet med kärleks-energin.
Att mäta bildernas påverkan på övriga linjer lämnas som
en uppgift till den intresserade läsaren.
Thord Nilsson
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SSF:s höstmöte

Söndag, de nya energierna

Energiernas inverkan på jorden och människorna.
1 Inka:
2 Kärleks energin:
3 Maria energin:
4 Kristus energin:
5 Våg energin:
6 Förenings energin:
7 Se det osedda:

8 Lotus o hjärtat:

Höjer andligheten och medvetandet om alltet.
Villkorslös kärlek till allt.
Visdomens energi. Hjälper till att förstå vårt ursprung.
Ökar tolerans och förståelse.
Balanserar bra och dåliga platser när den rullar fram.
Allt på jorden och i universum skall förenas.
Ökar vår förmåga att se det som folk i allmänhet inte ser.
Men även vår förmåga att se nya lösningar på små och stora
problem.
(Fokus i hjärtat.) Öppnar hjärtblomman för livsglädje och
kärlek.
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SVANTE LINDSTRÖM
Vattenletare och Funderare
Samtal med Agne Olausson

Svante Lindström är en av
slagrutemännen som har
förmågan att finna vatten.
Han känner jordens pulser
och olika linjer och tolkar
dem efter gängse metoder,
men han har också sin
egen filosofi. Här fortsätter
han att berätta för Agne
Olausson om sina erfarenheter.

Det hela började med att jag hade ont i benen och inte kunde
sova. Det var 1995. 1996 hörde vi på ett slagruteföredrag att
det finns störzoner som gör att man inte mår bra. Vi fick
prova på pekare och klyka, den stora klykan. Det fungerade
för mig och min fru Alva.
Vi gick hem och flyttade sängen. Alva hade då inte kunnat
somna på kvällarna utan måste ha flera kuddar under sig.
Efter 14 dagar hade hon inte några problem längre med
insomnandet och det har nu gått 10 år sedan dess.
I samband med föredraget inbjöds till en slagrute- och
cirkelledarekurs till vilka jag anmälde mig. Det var ju lika
bra att deltaga i kurserna och få en rejäl utbildning.
Några veckor senare betraktade jag mig som färdig slagruteman. En månad senare startade jag, tillsammans med en
kursdeltagare från ledarutbildningen en studiecirkel - det blev
att vi började med vattenletningen.

Undersöker hus
Innan jag åker till huset jag ska undersöka, ber jag kunden
skicka en skiss på lägenheten eller villan och så kartpendlar
jag för att få en uppfattning om var det kan finnas problem i
huset. Om det är en villa så börjar jag med att gå runt villan,
sökande efter vattenådror och riktningen dessa har. När de
visar sig att sådana finns under huset, då har jag lite indikering
på var de bör kännas inne i huset. På så sätt får jag också en
uppfattning om vilka rum jag skall vara särskild observant
på.
Kommer jag in i villan går jag först runt och känner in
energierna så att det både känns i kroppen och hur det känns.
Jag söker de skadliga platserna. Det kan då vara Currylinjer,
Currykors, en svart strålning ifrån en jordspricka osv.
Jag söker alla dåliga platser, markerar dem med röd tejp och
numrerar dem efter dålig, sämre och sämst. Dessa undersöker
jag senare lite extra. När jag gjort detta tar jag med mig
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personerna och placerar dem på de markerade ställena och
mäter vilken aura de har och antecknar det.
Därefter försöker jag att störa av elen där det går. Elen
förstärker de dåliga energierna så det blir extra dåligt. En
anslutande koll med auramätningen visar om det har blivit
ett bra resultat - auran visar sig då ha blivit större.

Olika energier
Jorden är en gammal planet och har i årmiljoner anpassat sig
efter alla ämnen som finns inne i jorden och i jordskorpan.
Och det är en balans. Börjar man att bryta exempelvis
mineraler på något ställe och transporterar det till ett annat
ställe, då blir det en obalans. Då har vi alltså flyttat dessa
energier och gjort en stor anhopning på ett annat ställe.
Jag kan tänka mig att det är så, men det är bara teorier som
jag har, att den här nya anhopningen av energin har en
energistrålning tillbaka till den plats där den kommer ifrån.
Den har lämnat ett energi-spår när man har transporterat den.
Energin har läckt ut så det blir störande fält eller zoner.
Att spränga berg ändrar också energierna. Det är vad andra
har sagt, om inte annat så bildas det nya sprickzoner.

Avstörning
Det är sällan jag stör av så att jag försöker få bort all störande
energi i ett hus. Det är jag lite skeptisk till, jag vet inte varför.
Man ska göra så lite ingrepp som möjligt, tycker jag.
I extrema fall om det är riktigt dåligt i ett hus och folk mår
illa, så är det ok att göra det. Men då ska man se till så att det
inte blir sämre för någon annan. För mig känns det inte bra
att börja och ändra och försöka vara herre över jorden och
jordstrålning. Det känns inte bra. Så jag gör så lite som
möjligt.
Det visar sig också ibland att avstörningarna inte håller, utan
energierna kommer tillbaks efter en tid.
Det spelar heller inte så stor roll om det finns någon skadlig
strålning i t.ex. en hall där man aldrig stannar till. Kroppen
är ju anpassad efter de normala jordstrålningsenergierna.

Chakrafärger
Vi som jobbar med slagrutan känner att vi har olika
energikroppar (vår aura) runt oss med en viss strålningsfrekvens. Vi har chakrafärger och chakrapunkter där energin
kommer in och ut genom kroppen. Mäter man chakra-
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SVANTE LINDSTRÖM
Vattenletare och funderare
Samtal med Agne Olausson

strålningen runt människokroppen så ligger den röda färgen
närmast kroppen, tätast helt enkelt och tyngst och som är
kopplad till baschakrat.
Ju högre upp man kommer mot huvudet, så är det lättare
energier och det har en annan färg.
Dessa går i regnbågens färger från rött till violett.

Vattnet har medvetande
Allting är levande och allt har egna auror. Det är klart bevisat
med de japanska böckerna där Dr. Emoto fotograferar
vattenkristallerna. Han visar hur vattnet påverkas av ljud och
musik. Då ändrar kristallerna sin form och sitt utseende.

Förändrar vattenkvaliten
En intressant sak när det gäller vatten är, att det är möjligt att
förbättra dess kvalitét. Det finns olika metoder, men den som
jag använder mig av är Martin Karelius vattenkatalysator.
Jag brukar mäta vattnets aurafärger runt ett vattenglas för att
bedöma vattnets kvalitet.
Jag gjorde ett experiment tidigt på försommaren hos min bror
och satte vattenkatalystorn ovanpå hans djupborrade brunns
brunnslock. Den stod där ungefär en kvart. Innan jag satte dit
den mätte jag aurafärgerna. Varje fält var 15-16 cm brett utom
det gröna som endast var 3 cm.
När jag hade gjort laddningen, om vi kallar det så, så växte
den gröna färgen och blev lika bred.
Efter 3, kanske 4 månader fick jag ett vattenprov av brorsan
igen och det visade sig att fälten hade sjunkit ned till 10 cm.
Men den gröna färgen låg faktiskt kvar med laddningen 10
cm.

Skadligt vatten
Visst kan vatten vara skadligt. Det kan ju finnas en massa
olika föroreningar som gör att det är skadligt. Jag har inte
träffat på något vatten från sjöar eller vattenledningar utan att
det finns mineraler och spårämnen kanske ifrån reningsverket
och annat som gör att det finns en viss mängd skadlig strålning.
Vi kan allmänt säga att det finns ämnen som bevisligen
påverkar cellerna i kroppen om man får för mycket av det. Vi
kan ta ett exempel på järn. Skulle det vara för mycket järn i
vattnet så skulle ju det påverka kroppen negativt om man får
i sig för mycket.
Det kan innehålla så mycket föroreningar av något slag att
man skulle dra på sig sjukdomar om man drack av det. Det
kan ju exempelvis vara så att det ligger en kohage längre upp
som innehåller gödning och annat.

På samma sätt räcker det att skriva en lapp och sätta på en
vattenflaska eller glas med ordet ”kärlek”, ”tacksamhet” så
ändrar sig vattnets energikvalitet och det får en väldigt fin
kristall i sin frusna form. Hans bok visar att vattnet har ett
eget medvetande. Antagligen är det så att vi som människor
skulle kunna få kontakt med vattnets medvetande, det är väl
bara för slagrutefolk att sätta igång och prova.
Jag tycker att det är intressant att veta om man kan ladda en
sjö så att energikvaliteten håller sig hela tiden eller om den
sjunker när vattnet tunnas ut beroende på vatteninströmning
när det kommer nytt oladdat vatten. Det tycker jag är intressant
att forska vidare i.

Red.:
Masaru Emoto föddes i Japan och har tagit examen
vid Yokohama Municipal University samt erhållit en
doktorstitel i alternativmedicin vid Open
International University.
Hans revolutionerande forskning kring vatten har
väckt stor uppmärksamhet världen över. De två
böcker som nu finns utgivna på svenska,
VATTNETS DOLDA BUDSKAP och VATTNETS SANNA
KRAFT, har båda legat på New York Times
bästsäljarlista.
Böckerna kan beställas på:
http://www.parthenon.se/
Tel. 0155 - 28 97 60
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JENS A. TELLEFSEN´S FÖREDRAG
OM PSI - SPÅRET
Referat och tankar av Ernst Thysell
Under nästan tre timmar fick vi under höstmötet i norra
Bohuslän lyssna till Jens A. Tellefsens tydliga, instruktiva
och engagerade beskrivning av hur försöken kring Göte
Anderssons upptäckt av PSI-spåret utfördes. Jens visade att
man kan förena vetenskapliga metoder med ett öppet och
glatt sinnelag och att samtidigt vara konstruktiv och kritisk
och dessutom orädd. (Den sista meningen är en känga till
Jesper Jerkert.)
För tio år sedan upptäckte den
värmländske konstnären Göte
Andersson PSI-spåret, vilket han
skildrar i boken med samma
namn som kom ut 94. Antagligen
är denna upptäckt ännu ej upptäckt. Jag syftar då på att PSIspåret är det tydligaste, lättast
åtkomliga och upprepbara
experiment som skulle kunna
göra den parapsykologiska forskningen helt rumsren, halvt i alla
fall, och även då tvätta våra
slagrutor skinande blanka om
dessa rön blev mer kända. Av
belackarna har det hörts: är det
sant så betyder det en upptäckt i
Nobel-pris-klass. Detta förpliktar!
Det var alltså när Göte bad sin far
Arthur, som är slagruteman, att
undersöka om han kunde finna
Götes aura som Göte fick idén att
pappan också med slagrutan skulle kunna finna Götes tanke
fram till en stol som fanns i rummet. De fann att auran (PSIspåret) gick ut från Göte och fram till stolen men inte förbi
stolen. Här visade alltså Göte sin kreativitet som omgående
belönades med positivt resultat och dessutom startade en
mängd av tankar till nya, djärva försök som Göte och duktiga
slagrutemänniskor under ett par år utförde. Hösten 90
kontaktades Jens A. Tellefsen i egenskap av fyisker vid
Tekniska Högskolan och senare läkaren och psykiatern Nils
Olof Jakobson.( Dessa två har anknytning till Sällskapet för
Parapsykologiskt Forskning.)
Nu startade en intensiv period med mängder av försök, mest
lyckade men också missar. Svårigheter dök upp som med
entusiasm och uppfinngsförmåga övervanns. Det gällde att
använda sökobjekt som var lätta att visualisera. Det visade
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sig att föremål med stark innebörd för den som lägger spåret
gav bäst resultat. Sökytan måste också vara fri från
bergsprickor, vattenådror och annat som kan störa slagruteriet.
Själva gömmandet av föremål var också intrikat då man
skulle göra dubbelblindtest som då innebär att sändaren och
slagrutemänniskan inte vet var förmålet är. De gjorde t.o.m.
försök genom att med hjälp av lerduvemaskin få föremålet
på för samtliga okänd plats för att då utesluta tankeöverföring.
Under s.k. vetenskapliga försök
gäller det ju att göra många försök.
Men i samband med PSI-spår så
uppstår det problem då det visat sig
att spåren ligger kvar en till tre
timmar, liksom stumt svävande
från den plats där sändaren stått till
föremålet. I och med att spåren
ligger kvar i timmar så stör spåren
varandra. Eller rättare sagt slagrutemänniskan blir störd av att det
finns flera spår inom försöksområdet. (Här tror jag Jesper J.
skulle trolla med begreppet ”ad
hoc”)
Under försökens gång visade det
sig att spåren förvånade och
uppförde sig oväntat som då det
blev ett spår till en medvetet gömd
spade och ett annat till en gammal
och bortglömd och bortappad.
(Här undrar jag personligen och
kanske läsaren vad Jesper Jerkert
skulle hitta på för undanflykter i
denna situation om han varit
närvarande). Vid ett annat tillfälle letade de efter en
bortsprungen hund. I detta exempel så lades spår från flera
platser från en väg. Spåren visade sig skära sig i en punkt
vid strandkanten till en sjö. Där låg hunden död och
drunknad. Vid ett annat försök att skapa spår till en person
uppstod flera olika spår med olika riktningar. Efteråt visade
det sig att personen ifråga hade förflyttat sig under denna tid
längs en krokig väg. En intressant egenhet hos dessa tankens
spår fann de då de lät två spårläggare ovetandes om varandra
lägga ett spår till samma föremål. Det som upptäcktes då
var att det uppstod ett ”spår ” mellan personerna förutom de
två spåren till föremålet.
Själva spåret är som en tub eller tarm med tjockleken från en
halv till en meter och utgår med centrum från naveln och kan
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JENS A. TELLEFSEN´S FÖREDRAG
OM PSI - SPÅRET
dedekteras med slagruta i vanlig arbetshöjd. PSI-spåret visade
sig också gå rakt igenom många material som trä, jord,
sten(berg) men inte genom aluminium i form av folie, ej heller
igenom vissa plaster. Då spåret ej gick igenom tog det istället
vägen runt om och fortsatte därefter i samma riktning. Spåret
stoppades alltså inte.

Vad belangar träffsäkerhet och hur stor del av försöken som
är lyckade så säger väl exemplet 32 lyckade av 40 försök
allt. (Samtliga dessa försök var dubbelblinda, alltså varken
spårläggare eller den person som dedekterade spåret visste
var föremålet låg gömt.) Dessa försök är relaterade till att
finna ett litet föremål, sockerbitsstort, i en gräsyta på 10 x 10
m. (om man läser, vilket jag rekommenderar, Jesper Jerkerts
”nedgörande kritik” så tycker han att 2 missade av 9 och 3
missade av 8 är dåliga resultat. Vet man hur försöken går till
så är det ju så att en träff är nästan helt övertygande. Detta
faktum att ovanstående personer gjort mängder av försök
under flera år undanröjer alla tvivel, såvida inte de inblandade
personerna skulle vara bedragare. Visst finns det skickliga
bedragare, men en läsning av diverse av Jesper Jerkerts
artiklar jämfört med att läsa Götes bok, lyssna till Jens A.
Tellefsens framställning, möta Jens som person, då uppstår
någon form av avgrund mellan oss och Jesper Jerkert.)
En utvidgning av försöken bestod i att sändaren i tanken,
med tanken, projicerade en figur, tex en kvadrat, på
gräsmattan utanför huset och att man sedan med hjälp av
slagrutan kunde upptäcka vilken sorts figur det var. Samtliga
försök var positiva. Här visade Jens tydligt att han hade
intresse att försöka använda kombinationen slagruta och PSIspår för att kanske komma närmare förståelsen av sådant som
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Remote Perception, clairevoyance och telepati. Personligen
tror jag inte vi kan förstå dessa fenomen men vi skulle kunna
lära oss hantera och utnyttja dessa förbryllande inslag i vår
gemensamma verklighet.
Jens berättade att ingen upprepad och vetenskapligt utförd
undersökning har utförts trots att det arbete som Jens varit
med om fått pris i England av Journal of the Society for
Psychical Research. Jens menade att det går inte att trycka
på, intresset måste komma inifrån personer själva. Kanske
kan här vara på plats med att rannsaka oss slagrutemänniskor.
Eller så är det bara ett faktum att vi vet att slagrutan fungerar
och att vi är trötta på allt vetenskapligt ifrågasättande av våra
erfarenheter. Men nog borde Jens föredrag kunna inspirera
så mycket att några av oss tar sig an ett upprepande av
försöken. För den som är intresserad av PSI-spåret, och ännu
inte har läst Götes bok, så kan jag bara varmt rekommendera
en läsning av denna bok, (boken är utgiven av Nyköpings
Tvärvetenskapliga Bokförening). På nätet finns ju också en
hel del att hämta. Och tänk om någon kunde få Jesper Jerkert
på andra tankar, en utmaning som heter duga! Det är ju ändå
så att Jespers kunskaper och arbetsförmåga faktiskt skulle

kunna hjälpa oss att göra en ny, vetenskapligt korrekt och
vattentät upprepning av PSI-spårförsöken.
Ernst Thysell, Uddevalla
(Ernst T. har hållit på med slagruteri och fornlämningar, gjort
flera lyckade PSI-spår, bl.a. med Göte, varit med om att bygga
en domarring i Uddevalla och använt slagruta i sammanhang
kring elöverkänslighet)
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SSF´s ENKÄT TILL MEDLEMMAR SOM
GÅTT UR FÖRBUNDET
Strax efter konventet i år sändes ca 300 brev ut
till medlemmar som valt att gå ur SSF under de
senaste åren. Till dags dato har vi fått tillbaka 64
svar. Här kommer en bearbetning av svaren på
frågorna i enkäten.
SSF tackar alla som så välvilligt ställt sina
kunskaper och synpunkter till vårt förfogande. Det
främsta denna enkät visar är att det finns oändliga
resurser av kunskap bland medlemmarna. Nu
gäller det för styrelsen att lära sig av dessa
erfarenheter och utveckla SSF i den riktning som
enkäten utvisar, bland mycket annat för lokala
föreningar och verksamheter.
Helena Frykstrand
Följande frågor ställdes:

Hur länge har du varit medlem i SSF?

Varför blev du medlem i SSF?

Vad förväntade du dig av medlemskapet?

Uppfylldes dina förväntningar?

Vad saknades?

Hade du behållning av Slagrutan?

Vad saknade du i tidningen

Vilket var det bästa med att vara medlem i SSF?

Fanns det några nackdelar med medlemskapet?

Håller du på med intuitiva sökmetoder (pekare, pendel,
slagruta)?

Vad skulle krävas för att Du skulle vilja vara kvar/
återkomma som medlem i SSF?
Andra synpunkter till SSFs styrelse.
27 har valt att inte besvara frågan.
Resten har mycket olika synpunkter. Här återges några i
förkortat skick.
”Lägre avgift för sjuk- och ålderspensionärer. Ni – SSF
behövs för alla dem som börjar med slagruta och behöver vägledning
och för dem som vill ha den sociala samvaron med människor med
samma intressen. Det är bra att ni har möten på olika ställen i landet.
Var ett slagruteförbund. Räkna med en viss genomströmning av
medlemmar. Det är inget fel på er för det.”
”Startkurs – enkla övningar för nybörjare. Gärna berättelser
om människor som använt sig av dessa metoder och vad det lett
till”
”Jobba på – håll er enade och starka! Jag har en dotter som
helt naturligt använder sig av sin inneboende – och tydliga slagruteförmåga.”
”Har svårt att arbeta med Bovisskalor, frekvensavstörningar,
koppartrådar osv. Det är bra att kunna jobba detaljerat. Men jag
får ofta ont i huvudet när man fokuserar på enskilda frekvenser.
Känsligheten har ökat och behovet av balans är stort.”
”Tycker att ni gör ett jättebra jobb och tidningen är jättefin.
Det är många upptäkter och goda gärningar som kommer andra
människor till del tack vare allt ert arbete.”

S L A G R U T A N

”Av en slump fick jag lära mig att söka med pekare. Detta
var kul och intressant några år. Numera använder jag dem mer
sällan och fått andra intressen i livet som upptar min lilla fritid.”
”Ni gör ett jättebra jobb!”
”Jag ser gärna studier av slagruta ur ett objektivt perspektiv.
Det finns för många tvivlare att det vore intressant att kunna visa
upp en bra blindstudie.”
”Innehållet i tidningen håller hög klass o skildrar historiska
perspektiv på ett spännande sätt. Men många reportage är skrivna
på ett sätt som kräver djupare kunskap för att förstå innebörden.
Den oinvigde ”förstår inte språket” Jag skulle gärna se mer
reportage där man kopplar samman våra livsmönster, vårt snabbt
skiftande samhälle med jordstrålningens inverkan. Hur vi är en liten
del i en större helhet.”
”Det var säkert inget direkt fel vare sig på SSF eller
Slagrutan, men det kändes väl att mycket låg högt över min
kompetensnivå. Jag använder min pendel mest för hälsobruk, kollar
olika matvaror, vitaminer mineraler o dyl.”
”Namn har fyllt 90 år och har nedsatt syn (grå och grön
starr) samt för närvarande propp i vänster ben. Kan ej gå eller
stödja på benen. Tack för de gångna åren och lycka till med er
verksamhet önskar namn genom namn.”
”Lokala sammankomster. Har ingen möjlighet att åka
långt för att träffa likasinnade. Jag gick ur för att jag inte har råd
att vara med just nu, men vill gärna ha en mentor i Blekinge
gärna i Karlshamnstrakten som kan lära mig mer.”
”Min uppfattning är att de kurser ni erbjudit har varit för
långt från min bostadsort och varit för dyra för mig i alla fall. Jag
misstänker att det finns hur mycket som helst inom detta att fördjupa
sig i. Därför har en tidning stillat den nyfikenheten en aning. Kanske
finns det en lokalförening i trakten? Träffa likasinnade i nån liten
nybörjarkurs skulle vara kul. Om det är möjligt vet jag ej. Annars
har jag inga negativa synpunkter.”
”Jag tyckte att den tiden var rolig och spännande och gav
mycket, vet ju att det går att utveckla endast den egna fantasin är
begränsaren. Eftersom jag utbildat mig till ”Healer” så vet jag att
slagruta, pekare, pendel även går att använda även där, egentligen
finns det inga begränsningar med dessa. Men vill gå vidare och
arbeta utan redskapen. Känna, lyssna, se, det finns andra ”källor”
man kan rådfråga och få exakta svar. Att bara träna upp sinnena,
det finns massor och när man börjar se, höra känna av energier och
inte behöver slagruta, pekare, pendel så känns det bättre på att
utveckla det, visserligen tar det ena inte ut det andra, men visst
använder jag dem fortfarande men inte lika mycket.”
”Kurser på nära håll, föredrag. En tidning med rikare
innehåll. Tidningen var trevlig att få men ibland saknade jag artiklar
som kändes angelägna. Ibland var det svårt att hänga med –
författaren tog för givet att alla läsare var insatta i ämnet – det
kändes som om tidningen var för dem som redan kunde det mesta.
Om man ska behålla nya, intresserade människor är det viktigt med
artiklar av varierande svårighetsgrad. Kanske skulle man satsa på
fler inköpta artiklar, skrivna av journalister, översätta utländska
artiklar, rapportera om intressanta fenomen utomlands och berätta
hur andra kulturer förhåller sig till intuitiva sökmetoder. De flesta
nobelpristagare tror ju t. Ex. på intuitiva……”
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CURRYKRYSS I KYRKORNA
Olov G. Nilsson Karlstad
Jag var på begravning i Sundborns kyrka
och såg då att prästen stod på en viss
plats i kyrkan med kistan rakt framför koret
och prelaten till höger.
Någon dag efter jordfästningen var jag till
kyrkan med mina vinkelpekare. Just där
prästen hade stått blev det ett utslag, där
var ett Currykryss!
Jag har nu flyttat från Sundborn och bosatt
mej i min födelsestad Karlstad.Jag besökte
domkyrkan här med mina pekare. Gick
med mina pekare mot samma plats där
prästen i Sundborn stod. Även här blev
det ett utslag av Currykryss.
Kyrkvaktmästaren blev informerad och han
berättade att just där krysset fanns där
står alltid prelaten vid begravningar!
Nu blev jag intresserad. Med min bror i
hans Volvo S 60 for vi och besökte 14 olika
kyrkor, alla tillhörande Svenska kyrkan.
Kyrkorna låg i västra Värmland och alla
hade Currykryss på rätt ställe som fortsatte
fram till koret.
En nybyggd kyrka från 1958 hade inte
några Currykryss på dom rätta platserna.
Den forntida vetskapen hade dessa
byggherrar inte fått lära sig.
Som ständig läsare av Nya Wermlandstidningen får jag den 14 juli se en
artikel om att Södra Råda kyrka som brann
ner för 6 år sedan ska återuppbyggas!
Då tändes tanken, blir det på rätt plats
med dom rätta Cyrrykryssen? Vi for dom
12 milen för att kollationera det rätta
förhållandet. Grunden till kyrkan var dom
gamla stora stenarna som låg kvar efter
branden. På dessa lades nu halvmeter
tjocka trädstammar, snyggt tillyxade av en
timmerman. Lika snyggt fann vi
Currykryssen på rätt ställe.
Timmermannen fick information om
jordstrålningen och han skulle själv forska
vidare när han kom hem för där hade han
en myrstack. Alla vi rutgängare vet vad
det betyder.
Nu undrar vi varför alla gamla kyrkor
står med currykryss på samma ställe?
Har det någon religiös betydelse? Får
präster lära sig något om jordstrålningen
på prästskolan?
På vår hemresa stannade vi upp i
Kristinehamn och besökte den vackra
tegelkyrkan i nygotisk stil. Den var rätt
byggd med dom rätta kryssen och
kyrkans akustik överträffar allt annat jag
hört.

S L A G R U T A N

Södra Råda Kyrka före
branden år 2001

Årsringarna i timret visar att kyrkbygget startades någon gång på
1310 talet.

Olof Nilsson besöker kyrkan under återuppbyggnaden

Red.:
Utgrävningen visade att det tidigare har funnits en stavkyrka på platsen

Red.: Har du något svar på frågorna härintill,
så skicka dom till redaktionen.

EFTERLYSNING
Finns det någon medlem som kan tänka sig att hjälpa till med
tillverkningen av pekare och slagrutor för förbundet??
I så fall v.v - hör av dig till vår ordf. Agne Olausson.
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NYBÖRJARRUTAN
för dig som just har blivit visat hur pekare fungerar
Under några år har jag varit ledare för nybörjarkurser. Vid
dessa tillfällen har jag bl.a. försökt att lära deltagarna att
hitta de ”strålningszoner” som omnämnes lite allmänt.
Currylinjer, Hartmannlinjer, sprickzoner och vattenådror.
Hela tiden har jag med förundran konstaterat att alla kursdeltagare utan vidare brukar hitta åtminståne någon av dessa
linjer - och att det brukar bli ungefärligen på samma ställe.
Pekarna brukar vara vårt första ”instrument” vi använder.
Dessa brukar slå samman när personen som letar medvetet
efter t.ex. en vattenåder. När personen kommer över den
platsen där ådern befinner längre ner i marken brukar pekarna slå ihop.
Redan här upptäcker vi att det kan skilja mellen olika deltagare när man vill bestämma var centrumlinjen befinner sig.

Med hjälp av några svängningskretsar - vi kallar dom idag
AGS-steg - så kan vi kontrollera frekvenser, som t.ex. Curryfrekvensen som har steg 66.
Speciell utbildning erbjudes som ni ser i den här tidnigen
redan under febr. månad nästa år och förhoppningsvis kan
vi snart erbjuda fler kurser.
Vad är det nu för märkvärdigheter? Vad är det som gör att vi
anser att kunna kontrollera oss? Hur bär vi oss åt?
Antag att du tror att du har
hittat steg 66 !
Teststräcka

Så här kan det se ut:
Som nybörjare slår pekarna
ofta ihop först när du står på
mitten av vattenådern. Det är
inte ”fel”, men blir mera lättarbetat när pekarna visar var
det är.
Mitt praktiska råd när det gäller alla sorts linjer är därför:

1. Konstatera vilken flytriktning energin har genom att närma
dig linjen och markera därefter dess mitt. Som du ser
på bilden visar pekarna i den riktningen.
2. Lägg AGS-ringen nr 66 exakt på mittlinjen.
3. Kolla ca. 2m därifrån, nedanför i flytriktningen, om linjen
fortfarande kan kännas. Var det en Currylinje (AGS nr
66) så kommer du inte att känna den.
Känns linjen fortfarande, så var det något annat!!

Innan du börjar söka:
Koncentrera dig på att pekarspetsarna skall visa dig
var vattenådern börjar.
Söker du mitten, så koncenterar du dig återigen på
spetsarna. Titta dessutom
alltid på någon spets.

Fördelen med detta arbetssätt är ju att du slipper kliva
upp i sängen.

Foto:
en kopia ur handboken
”Handbuch der Radiaesthesie”
som i huvudsak beskriver
H3-antennens användning.

Det största problemet tycks däremot vara när deltagarna har
kommit hem och börjar undersöka sin egen lägenhet - är nu
detta verkligen en Currylinje som jag har fått ett pekarutslag för ???
Det problemet kan jag trösta er med kommer ni att ha under
all er återstående tid ni sysslar med någon form av undersökning och/eller indikering av olika fenomen.
Men det finns faktiskt ett sätt att komma ganska nära
sanningen. Det är vår Arne Groth som har efterlämnat
en metod, som ger oss möjligheten att kontrollera oss
själva.
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Hur gör man nu en sådan ring?
Tag en isolerat koppartråd (lackerad eller med plasthölje)
0,2 till 0,5 mm tjock med följande längd:
Curry
13,7 cm
Hartmann
19,7 cm
Vatten
28,4 cm
bilda en ring för varje och se till att ändarna ligger omlott!!
Tejpa gärna fast på en liten pappskiva.
Obs! att ringarna skall ligga i en plåtask när dessa inte
används!

Kanske dom här praktiska råden kan hjälpa dig att bli säkrare ju mer du använder möjligheten som erbjudes dig här.
Våra kurser skall ge er som är mera intresserade möjligheten att fördjupa sig i hela AGS-systemet samt få den erforderliga träningen att därefter även kunna bestämma
frekvenserna för linjer som vi inte känner tidigare, men som
ändå kan utgöra en störfaktor.
Till slut vill jag be dig, speciellt du som är nybörjare, att tala
om för mig om du tycker att den här artikeln är alldeles för
svår för att kunna förstå, än mindre att kunna genomföra experiment enligt beskrivningen.
Tycker ni att det går bra kommer jag gärna att fortsätta med
mer ”goda råd och förslag” - och framförallt - låt mig veta om
du har ännu bättre sådana, så kan vi fortsätta att förbättra vårt
gemensamma enrgiarbete.
Skriv en rad till mig - adressen hittar du på sida 2.
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ANNONS
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!

FÖRENINGAR INOM SLAGRUTEFÖRBUNDET
JiS Jordstrålningssällskapet i Stockholm
Slagrutan Tvärs
Örebro

08 - 590 333 71
019 - 24 07 96

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR
Agne Olausson

Lysekil

0523-66 25 92,

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

Eva Kathriner

Rättvik

Enar Rådberg

Degerfors

0586 - 418 32

0248 - 401 84

Lokala kontakter
Bohuslän:
Skaraborg:
Närke:
Dalsland:
Stockholm:
Skåne:
Medelpad:

Agne Olausson
Helena Frykstrand
Rolf Heinemann
Maud Strömbergsson
Åke Pihlgren
Eva Svensson
Mats Borgström
Bernth Lindfors

0523 - 66 25 95
0511 - 53 11 0
019 - 24 07 96
0530 - 128 82
08 - 590 333 71
08 - 510 110 25
0411 - 441 57
060 - 315 24

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

S L A G R U T A N
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SÄDESFÄLTCIRKLAR
Åkersberga
Vad är nu detta? Är det pojksträck med snöre och plankor?
Eller är det någon utomjordisk kraft som åstadkommit det
hela? Därom tvistar de lärda.

upprymda för att de fick vara med. Möjligen fick dom öva
sig på de falska figurerna?
Svaret: Utomjordingar som kommit via Mars ungefär 8 ljusår
bortifrån.
Efter det att fältet skördats kunde vi komma in och mäta på
nära håll och konstatera att figurerna låg i dubbelkors och
man hittade flera starka uppladdningspunkter. Tyvärr är jag
inte så systematisk som jag borde, utan fladdrar lite hit och
dit. Jag hoppas någon varit bättre på detta och dokumenterat
det hela.
Några veckor senare har sädeskornen grott och figurerna var
helt gröna i det för övrigt gula fältet. Tyvärr hade jag inte
kameran med då.
Rolf Kjellström

Jag kan berätta vad jag själv kommit fram till efter ett antal
besök på sädesfältet i Åkersberga.
Jag har läst om de Engelska cropcirkles och hört föredrag
om dem men aldrig själv sett några. Ni förstår vilken känsla
det var när jag fick veta att det dykt upp två sädesfältfigurer
i Åkersberga under natten till den 8 augusti.
På söndagen när vi åkte hem från Roslagen passade vi på att
besöka Åkersberga. Det var verkligen en upplevelse att se
dessa figurer i verkligheten, Den ena figuren hade ett enda
gångspår in, den andra hade tyvärr redan fått flera spår, men
det var ju inget att göra åt.

Red.: Flygbilderna togs den 20070812 Kl. 12.25

Flygfotografering hade skett på söndagsmorgonen så man
hade inte dokumenterat tillståndet på onsdagsmorgonen,
förmodligen fanns det inga spår alls in i figurerna då.
Hur har dessa figurer blivit till? Bonden var helförb. och hade
polisanmält det hela, som ett pojksträck. Det var ju ganska
lätt att konstatera att det var omöjligt att åstadkomma dessa
figurer med plankor eller annat tillhygge. Stråna var så hårt
nedtryckta att det skulle behövas en ångvält för att få samma
resultat. Senare när fältet var skördat kunde man se hjulspåren
efter skördemaskinen som väl väger ett par ton och det
märkliga var att de knappt syntes i fältet.
Vi gjorde en del mätningar med slagruta och kunde konstatera
att runt figurerna fanns 190 cm höga väggar ett par cm tjocka.
Vi hittade tre figurer som någon försökt åstadkomma men
inte lyckats med, de hade inga väggar. Vi frågade naturligtvis
vem kan ha gjort detta?
Man kunde känna av figurer ca 150 cm höga med armar men
inga ben. De hade haft hjälp av lokala väsen som var mycket
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