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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Jag har, för att försöka hålla kontakt med läsarna,
abonnerat på denna plats. Redaktören förväntar sig
ett litterärt alster att lägga in här. När jag nu sitter
med ena näsborren täppt och den andra rinnande
och ögon som svider så känner jag mest för att gå
och lägga mig. Som vanligt är jag dock ute i sista
minuten.

intuitiva sökmetoder bör ju vara kända hos många.
Byggherrar bygger hus var som helst. Arkitekter ritar
hus med vilka mått som helst. Lantbrukare bygger
fähus där djuren inte trivs. Brunnsborrare borrar på
lösa boliner. Biodlare ställer sina bihus utan att tänka
på att bina trivs bättre på vissa platser. På sjukhus
placeras sängar hur som helst. o.s.v.

I vår vision står:

VAD KAN VI GÖRA?
Jag vet inte riktigt. Forskning kostar pengar. Visst
finns det en del pengar i Egons Fond men de räcker
knappast till att ens starta ett forskningsprojekt.
Kanske det skulle räcka till att göra en sammanställning av alla de forskningsprojekt som genomförts
och fortfarande genomförs. Det kräver ju att även
någon språkkunnig och intresserad är beredd att
satsa en del tid. Är Du intresserad??

”Forskning pågår
Vetenskapen har ju svårt att göra laboratorieförsök
med vår vetskap som grund. En riktig vetenskapsman
är dock öppen för, att sådant han inte känner till
kan vara möjligt.”
Det kan dock vara besvärligt när det är vetenskapsmän som har stängt av sig från verkligheten.
Som gammal biodlare har jag deltagit i kurser på
lantbruksuniversitetet i Uppsala och då besökt
bigården. På den tiden kände jag inte till jordenergier
och tog dem således inte i beaktande. För något år
sedan stannade jag till vid gården för en liten rast
när jag var ute och körde. Naturligtvis kollade jag
med mina pekare bisamhällena hur de var utställda.
De var utplacerade helt planlöst utan någon som
helst hänsyn tagen till jordenergierna på platsen.
Eftersom det är särskilt viktigt i en forskningsbigård
så skrev jag några rader till SLU (Statens
Lantbruksuniversitet) och påpekade bristen.
Professorn vid ekologiska avdelningen på lantbruksuniversitetet svarade mycket vänligt att det var
riktigt och skrev i slutet: ”Sammantaget finns inga
som helst belägg för att jordstrålning existerar” och
konstaterar att det inte, med ”nuvarande kunskapsläge, finns anledning att ta någon hänsyn till
jordstrålning”.

KONVENTET PÅ GÅNG.
Årets konvent 1-4 maj är klart. Kallelse/inbjudan
har Du ju fått per post när Du läser detta.
Det blir dock fler konvent. 2009 års konvent har
styrelsen börjat fundera på. Var tycker Du att det
bör ligga? Vad vill Du ha med på programmet? Vilken
föreläsare har Du saknat? Vilka kortkurser bör vi ha
med? Det är Ditt konvent. Tala om vad Du vill. På
sidan 2 står alla adresser.
Nog för denna gång. Låt oss nu se fram emot en
skön vår.

SLU fick naturligtvis ett erbjudande om information
om jordenergier (eftersom det nu är en parameter
som är känd hos SLU och således måste tas i
beaktande) såsom en utbildningsdag för de berörda.
Erbjudandet avslogs på ett trevligt sätt.
Nu är ju denna professor inte ensam. Det finns flera
vetenskapsmän som är rädda för att ta till sig att
det kan finnas något som de inte fått lära sig under
sin utbildning och som de inte kan se eller mäta.
Då kommer ju frågan vad vi kan göra för att sprida
kunskapen, som trots alla vetenskapliga och inte
vetenskapliga undersökningar och utredningar som
gjorts runt om i världen, inte trängt igenom till de
som behöver ta hänsyn till den. Vår vetskap (OBS
inte vetenskap) om jordenergierna och andra
esoteriska energier som vi kan indikera med våra
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HAARP - Vandalismus i atmosfären ??
En norsk artikel, skriven av Ceeker, som Kristina Fällman hittade och översatte till svenska

”Detta är ett tema som jag inte kan så mycket om, men det är så
viktigt att jag gör en liten artikel om det och om någon fattar
intresse kan de studera detta närmare.
Efter vad jag vet handlar allt om frekvenser, ljud är en frekvens,
ljus är en och radiosignaler en annan. Och alla saker har en egen
frekvens, det mest banala exemplet kommer vi säkert ihåg från
skolan, där man har en planka med flera spikar i. Dessa är inte
helt nedspikade, men med varierande djup. Där det är två spikar
som är nedslagna lika långt och man slår på den ena spiken från
sidan så att den börjar vibrera, kommer den andra spiken också
att börja vibrera, detta p g a att bägge spikarna har samma
egenfrekvens och det uppstår en resonans mellan dem.
Det är detsamma när du söker på radion. Radiostationen sänder
med en frekvens, låt säga 100 MHz. Om du ställer in din radio
på samma frekvens kommer det att uppstå resonans mellan din
radio och sändaren. Ett annat sätt att se på detta är på lekplatsen.
Du sätter dig på en gunga som står helt stilla. För att du ska
kunna klara av att göra stora svängningar måste du tillföra lite
kraft; du lägger dig bakåt och sträcker ut fötterna, gungan för sig
lite framåt, när den rör sig bakåt igen rättar du upp dig och sträcker
ut dig igen när gungar börjar att bege sig framåt igen. Du tillför
alltså kraft, bara en liten varje gång, men du gör det varje gång
gungan far framåt. D v s du har funnit gungans egenfrekvens
och tillför en liten kraft med samma frekvens, men energin du
tillför bygger på och du får större och större fart, man kan säga
att du oscillerar med samma frekvens som gungan. Du tillför
endast en liten kraft på just den rätta tidpunkten och så har du
byggt upp en stor fart. Och vi vet ju alla hur det går om du får för
stor fart.
Många har kanske hört om Nikolai Tesla, geniet som levde i
början av 1900-talet. Många av hans experiment handlade om
elektricitet, elektromagnetism och resonans. Han gjorde bl a en
liten mekanisk oscillator, placerade den på en av stålpelarna till
ett högt bygge som var under byggnation. Oscillatorn träffade
pelarens egenfrekvens, svängningen blev större och större. De
som jobbade uppe i höjden kände ju vibrationerna och trodde
de upplevde ett jordskalv. Historien säger lite olika saker. Om
delar av byggnationen föll ner eller inte är oklart, men helt säkert
var att arbetarna blev ganska skrämda och förhoppningsvis tog
Tesla bort oscillatorn, för vibrationerna blev så stora att saker
blev förstörda.
Som sagt allt har en egen frekvens, byggnader och broar har en
egenfrekvens, olika lager i jordskorpan har sina egna frekvenser
(något som utnyttjas när man använder en radartyp för att se vad
som finns under jordytan).
Det är detsamma med din kropp och din hjärna och jorden har
också sin egenfrekvens. Detta insåg Tesla och därför gjorde han
uttalandet att han kunde splittra jorden mitt itu.
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Ditt sinnestillstånd har också olika frekvenser, när du är
avslappnad är du i frekvensområdet 8 - 13 Hz, är du stressad
ligger det runt 25 Hz och sover du är du under 4 Hz.
Teslas arbete har vidareutvecklats och förbättrats i många år efter
hans död och något av detta har bl.a. resulterat i teknologier
som HAARP och EISCAT-rafar. Detta är s k jonosfäriska heatere
(vet ej vad det betyder) d v s de manipulerar jonosfären för att
uppnå olika effekter. Om du tänker dig jonosfären som ett nät
med gitarrsträngar som kan vibrera och HAARP antennerna som
sänder upp mikrovågor och ”slår” på dessa strängar och använd
samma tankegång som exemplet med gossen på gungan. När
du finner egenfrekvensen till strängarna och ”slår” på
strängarna med precis samma frekvens så kan du uppnå många
olika effekter genom att variera frekvens, styrka, riktning osv.
Bruksområde för HAARP:
- Över horisonten radar, du använder jonosfären som ett
”spel” för RF (Radiofrekvenser)
- Manipulera människor
- Manipulera väder/jetström, förorsaka regn/torka/
extremväder
- Orsaka jordskalv?
- Kommunikation med ubåtar
- Förse kommunikation över ett
stort område
- Radar för oljeletning
- staketsköld
m m.
För sjukt för att vara sant säger du?”

Här lämnar Ceeker en rad länkar på Internet.
Anledningen till att jag hittade en norsk artikel är att jag sökte
efter HAARP-anläggningen utanför Tromsö. Hittade bild på
den och bl a denna artikel. HAARP finns även utanför
Alaska.
Kristina Fällman

Red.:
Fler artiklar kan du hitta under:
http://nexus.vishet.se/art.1999/HAARP.htm
andra språk dessutom på:
wikipedia med sökordet HAARP
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”Il est plus facile de neutraliser un lieu que de déterminer
avec précision les diverses nuisances dont il est le siège.” Det är lättare att neutralisera en plats än att med precision
fastställa alla olika störningar som den är belastad med.
Budskapet kommer från fransmannen Roger Pencréach’,
författare till Géobiologie simple et naturelle - Geobiologi enkelt
och naturligt. Subtila energier och deras inverkan på hälsa och
välbefinnande intresserar i dag många sydeuropéer. New Agevågen har satt sina spår även i Frankrike, där det kanske mer än
någon annanstans tillhör traditionen att leta vattenkällor och
utforska gamla slotts-och kyrkoruiner med slagruta. Allra mest
blomstrade dock slagruteintresset under mellankrigstiden, dvs
åren 1920-1940, med den framstående slagrutemannen Abbé
Mermet som främste inspiratör.
En annan av förgrundsfigurerna under förra seklets slagrute-boom
var Antoine Bovis, fysiker, arkeolog och alternativläkare, även
känd som pyramidenergins upptäckare. Inspirerad av erfarenheterna från utforskandet av Cheopspyramiden utvecklade han
den så kallade Bovis-skalan, som gjort det möjligt att inte bara
fastställa aurastrålningens kvalité hos människor, djur, växter och
andra organismer, utan även definiera energiförhållandena på
platser i naturen eller inomhus. I enlighet med den inledande
frasen går Bovis-filosofin inte i första hand ut på att kartlägga
enskilda elaka jordstrålningslinjer och -kryss, typ Curry- och
Hartmann etc. Syftet är istället att snabbt och entydigt definiera
kvalitén hos de resulterande vibrationsvågor, som blir resultatet
av brottningskampen mellan alla på en viss plats verkande
strålningsfält - såväl de naturliga, genererade av kosmisk och
geomantisk strålning, som de som uppkommer genom den av
människan skapade infrastrukturen, typ dagens mobilmaster och
fjärrvärmenät.
Av de otaliga mätningar, som på 1920- och 30-talet genomfördes
av monsieur Bovis och hans medarbetare, klarlades att platser
med Bovis-värden lägre än 6.500 fungerade dränerande på
livsenergin hos människor som vistades där, samt att en god
sovplats bör hålla mellan 6.500 och 7.500 Bovis, Som väl är
inrymmer detta intervall de allra flesta oförstörda naturområden
på vår planet, om man bortser från alla de fläckvisa störningar
som jordstrålningsfenomenen orsakar.
Tack vare detta omfattande empiriska forskningsmaterial är ett
enda mätetal - den resulterande energins våglängd - tillräckligt
för att man ska kunna bedöma om en plats är skadlig för en
människa som vistas där en längre tid. På motsvarande sätt som
temperaturuppgifter från olika orter och tidpunkter ger substans
och färg åt en väderrapport ger Bovisvärdet betydelsefull och
jämförbar information om det lokala energiklimatet.
”Energitermometern”, dvs den mytomspunna Bovis-skalan, till
vilken man relaterar strålningsfältens intensitet, är i grunden
ingenting annat än ett stycke av vår vanliga tumstock som
graderats i Bovis-enheten en tiomiljondels millimeter.
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Under 30-talet arbetade Bovis och hans medarbetare också
systematiskt med att bygga en databank med uppgifter avseende
aurans vibrationsintensitet såväl hos friska människor som de
som drabbats av olika åkommor. Detta gigantiska arbete har gett
ovärderliga referensvärden till stöd för kinesiologer och andra
hälsoterapeuter, som insett fördelarna med att på motsvarande
sätt kunna följa upp sina patienters auror och därmed fastställa
kvalitén i flödet av deras livsenergi. En läkare som stöder sig på
en Bovis-analys behöver inte enbart lita till patientens svar på
den vanliga inledningsfrågan: ”- Nå hur mår fru Pettersson i dag?”
Med en enkel Bovis-kontroll kan doktorn själv bilda sig en mer
välgrundad uppfattning, och oftast även ge sina patienter bättre
underbyggda besked om deras hälsotillstånd.
Ytterligare en fransman, André Simoneton, utförde åren 1940
och -60 ca ett motsvarande pionjärarbete på det näringsfysiologiska området, där han studerade normala Bovis-värden
för olika slags livsmedel, färsk frukt och grönsaker och även
drycker, samt hur emissionernas kvalité påverkades av varierande
färskhet, lagringsförutsättningar och konserveringsalternativ.
Oavsett om vi önskar klarlägga vår egen hälsostatus, hur hälsosam
vår boplats är eller kvalitén i föda och dryck, är således Bovisanalysen ett enastående och beprövat diagnoshjälpmedel.
När monsieur Pencréach skriver att det är lättare att neutralisera
en från strålningssynpunkt ohälsosam plats än att fastställa alla
olika störningar som belastar densamma, syftar han på det faktum
att Bovis-principen möjliggör avstörning utan att man har
kännedom om alla olika enskilda störkällor som samverkat till
den ohälsosamma strålningen. Avstörning uppnås vanligtvis
genom att man tillför en yttre emissionskälla med lämplig
våglängd, som lite slarvigt uttryckt ”resonerar” med det rådande
elaka vibrationsfältet och gör helheten snäll. Det kan röra sig om
positivt emitterande föremål i naturen som vissa stenar och växter,
eller speciella ”avstörningsgrunkor” typ de, som Arne Groth,
Bertil Pettersson med flera gurugubbar funderat ut. Man utnyttjar
sig således av interferenseffekter, på i princip motsvarande sätt
som när man inom industrin ”släcker ut” störande buller genom
att via högtalare tillföra ytterligare ett ljud med en i förhållande
till bullret särskilt anpassad våglängd.
En stort plus med Bovis-baserad avstörning är att man genom en
enkel efterkontroll kan få en måttsatt bekräftelse på att
avstörningen verkligt fungerat, och att man därmed kan vara
hundraprocentigt säker på att inte någon okänd störkälla
förbisetts.
Källor: R. Pencréach, Géobiologie simple et naturelle
A. Simoneton, Radiation des aliments - ondes et santés
© Copyright Torgny Granberg 2007
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Upprop! Energiberikning av dricksvattensjöar!
Vilken positiv inverkan kan energiberikat vatten komma att få för vår miljö, hälsa?
Uppfinnaren, terapeuten mm Bertil Pettersson,
Örkelljunga, som under ett 60-tal år hjälpt mer än 50 000(!)
medmänniskor som den allmänna sjukvården inte kommit
underfund med, har många tankegångar om faktorer som
påverkar vår miljö och hälsa. De är så många att det skulle
kräva en mycket lång artikel för att redogöra för dem. Här
tas nu upp endast en av dessa.
En av Bertils iakttagelser är, att det kommunala
dricksvattnet tills för ca 2 år sedan enligt hans sätt att mäta
energien hade ett antal pendelutslag på 40 – 50, men att
vattnet i våra sjöar numera saknar energi. Därför har Bertil
intresserat sig för hur man skall kunna höja energin och då
i första hand i sjöar som är kommunala vattentäkter. De
förser ju oss med vårt viktigaste livsmedel: dricksvatten.
Bertil har uppfunnit en ”laddare” till vilken han kan ta
ner energi och sedan överföra på distans till sjöar, förutsatt
att man tillställer honom prov på vattnet från sjön.
Hittills har Bertil själv energiberikat ett antal mindre
sjöar. Därtill kommer, i samarbete med andra personer,
dricksvattensjöar i regionerna Kungsbacka och Falun om
vilka det föreligger rapporter.
Vi söker nu fler slagrutemän/kvinnor som testare
som vill medverka i liknande tester på sina respektive
hemorter och som sedan kan följa upp hur energier och
miljö utvecklas.
Före energiberikningen av sjön
a. Testa vattnets energi och miljön runt sjön. Testa även
det kommunala dricksvattnet i kranen..
b. Fyll en flaska med vatten från sjön och spara. Sänd en
del av detta vatten - ½ dl räcker – till
Bertil Pettersson, PL 531, 286 92 Örkelljunga.
Tel 0435 461128.
Märk flaskan med uppgift om från vem provet kommer
samt telefonnummer.
Efter det Bertil meddelat att han laddat din sjö
c. Testa åter energierna i sjön och miljön runt om.
d. Testa energin i det vattenprov du sparat.
e. Testa energin i det kommunala dricksvattensystemet.
f. Låt någon kollega testa hemma hos sig vad han/hon får
för energivärden på det kommunala vattnet utan att berätta
varför du ber honom/henne göra detta.
g. Gör anteckningar betr. datum och värden!
Undertecknad tar tacksamt emot din rapport och gör
sammanställningar.
(Kan även hjälpa till med renskrift av handskrivna rapporter.)
Kurt Davidsson
Fjällvägen 10 N, 26531 Åstorp. Tel 042 55740.
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Utdrag ur Kungsbacka-rapporten
Så här gick det till
På en fortsättningskurs i juni 2006 om bl a energier i sjöar
och miljö, fick jag ta del av en rapport om ett experiment i
Stikla Tjärn i Norge (region Oslo) där uppfinnaren m m Bertil
Pettersson på distans från sitt ”experimentarium” i
Örkelljunga, hade energiberikat vattnet i tjärnen. .
Tre norska slagrutemän, som funnit att vattnet i tjärnen
saknade energi, deltog i denna aktivitet. De hade tillställt Bertil
Pettersson prov på tjärnens vatten. En dag åkte de ut till tjärnen
för att studera eventuell positiv förändring efter det Bertil
ställt vattenprovet på sin ”Laddare”.
Test av vattnet i sjön där jag bor
Jag kom att fundera mycket runt förändringen i Stikla Tjärn,
vilket föreföll mig vara ett fenomen.
Det tog dock 10 månader innan jag kom att fråga Bertil om
han var villig medverka vid ett liknande experiment med sjön
i min hemtrakt, sjön Lygnern. Bertil ställde sig genast positiv.
Sjön Lygnern är djup, ca 3 km bred, 20 km lång och förser
hela Kungsbacka kommun (norra Halland) samt sydligaste
Göteborg med dricksvatten.
På vägen från vår bostad ner till sjön testade min sambo och
jag miljön på en sträcka om ca 150 m från sjön. Såväl miljön
som vattnet var i obalans, visade negativa signaler d v s
saknade energi. Som testverktyg använde vi s k pekare.
Vi tog med oss vatten hem från sjön. Därav sände vi 200703-07 ca 1 dl till Bertil. Några dagar senare meddelade denne:
”Jag har ställt vattenprovet på laddaren - vattnet har nu energi.”
Vi gick ner till sjön. I motsats till tidigare fick vi nu signaler
som visade att vattnet fått energi, var i balans. Vid promenaden
längs hela vägen tillbaka till vårt hus, ett avstånd om ca 1 km,
fick vi samma resultat. D v s energin i vattnet hade
uppenbarligen nu påverkat miljön i ett stort område runt sjön.
Jag testade sedan det vattenprov från sjön som jag sparat
hemma i en flaska och som tidigare var i obalans. Även detta
hade nu fått energi. Förklaringen är att vattnet i flaskan och i
sjön har samma frekvens och kan ”tala” till varandra.
Jag testade och fann att även ett antal andra sjöar, som genom
bäckar står i förbindelse med varandra, liksom miljöerna
däromkring. Även dessa var i balans, hade energi.
Catherine Andersson Fjärås
.
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Slagruteman utan slagruta kan vi kalla 5o
årigeJohanAndersson från Rådom i Ångermanland,
samtidigt ett problem, som gång på gång slagit vetenskapen
och tekniken pa fingrarna då det gällt hans speciella gebit :
att leta vatten. Där geologer och brunnsgrävare gått bet,
där har Johan Andersson med en enkel promenad klarat ut var
det finns vattenåder. Det går som ett långt kraftigt hugg
genom kroppen på honom då han kommer över en vattenåder.
Inte en fiber förblir oberörd, och vill det sig riktigt illa
faller han i dvala och måste hjälpas från platsen.
Det började för 27 år sedan, en solig sommardag, då Johan
Andersson skulle söka vatten på sin faders gård. Han var
beväpnad med en slagruta och gick och kände sig för.
Plötsligt gick det som en elektrisk stöt genom kroppen på
honom. Han blev matt och det kom vågor av starka stötar
som förlamade honom. Andersson trodde först att han höll
på att bli sjuk, men lika överraskande som anfallet kommit,
lika överraskande slutade det. Då vände han om och gick
samma väg tillbaka och kraftvågorna gick åter genom
kroppen pa honom.

Och Johan Andersson kan tala om många fall, där
geologernas och teknikernas förmåga slagit slint och där
man anlitat honom som sista utväg.
Sist gäller detta Hornö i Nora socken, där man borrat i
tre år för att ge samhället vatten. Geologiska experter hade
visat var man skulle borra och man arbetade än här än där
utan resultat. Då kallade man på Johan Andersson, som ville
ha 12.000 kr om man fann vatten och inte något om det
slog slint. Kommunen hade ju allt att vinna och inget att
förlora och 12 meter från ett 125 m djupt borrhål gav
Andersson utslag. Han stannade, blev styv i hela kroppen,
då kraftvågarna gick genom honom. Det var svårt att få
folk att tro på Andersson även då, men borrningen
bekräftade att man hade centrum pa en 13 meter bred
vattenåder, som gav 10.000 timliter.
I Björna hade kommunen borrat på flera platser bl. a. på
ett högt berg, där man kommit 144 m djupt utan att finna
vatten. Bara en liten bit därifrån gav Anderssons underliga
kraft utslag och Björna kommun fick sin vattenfråga
ordnad.

Just då slog det mig att det måste vara vattnet som gett
utslag, berättar Johan Andersson för Teknikens Världs
medarbetare. Vi borrade och fick mycket riktigt vatten.
Kraften har hållit i sig och till dags dato har Anderssons
oförklarliga förmåga att ge »utslag», gett 130 bönder och
företag vatten. Den underliga kraften avtar inte. Den bara
ökar med åren och att ta en cykeltur eller att göra en promenad är inte alltid bara förenad med nöje. Andersson kan
på en liten cykeltur få gå av cykeln flera gånger, han kan
inte sova i sovrummet i sitt eget hus, kan inte sitta vid ett
visst hörnbord på restaurant Hörnan i Sollefteå och en gång
har han måst lämna hus och hem på grund av sin överkänslighet för vatten.
Många skrattade åt mig i början och det gör man än i dag
fast jag kan förete så många bevis på min förmåga. Och jag
misslyckas aldrig. Att använda slagruta det är ungefär som
att spela kula. Ibland lyckas det, ibland misslyckas det. Men
jag ger alltid rätt utslag.

I Nordviks lantmannaskola, där Johan Andersson och
hans kompanjon Hjalmar Sundström just nu arbetar, har
man letat efter vatten överallt och bl. a, funderat på att dra
en 1.000 m lång vattenledning. Andersson gick och vandrade
i närheten av skolan och 100 m från skolbyggnaden och tio
meter fran gamla vattenledningen fann han en kraftig åder,
som nu skall förse hela Nordvik med vatten.
Men Anderssons förmåga har inte bara fördelar med
sig. Det är inte nog med att han så gott som fått sin bärgning
genom de underliga sinnena. För många år sedan
arrenderade han en gård i Helgum, men mer än tre år stod
han inte ut där. En kraftig åder går rakt under gården och
det kunde nästan aldrig bli fråga om någon riktig sömn.
Till slut måste han säga upp kontraktet och flytta. Men
även hemma i Rådom, där han nu bor, har han det besvärligt.
I sovrummet kan han inte sova för just där under går det
en kraftig vattenåder och han kan över huvud taget inte
vara där. Således får han sova i köket och vistas där för
det mesta.
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MED SLAGRUTAN I TIDEN

Den levande
Slagrutan

av Alf E. Sjöberg
Min far kunde ta ut källådror med en videklyka. En gammal

En sak som är ganska konstig är, att Anderssons kraft
kan överföras. Om han samtidigt som kroppen ger utslag
för vattenåder tar någon i händerna så kan kraften gå genom
denne.
Teknikens Värld gjorde ett experiment med Andersson
nere vid Nordvik. Andersson hade kommit i närheten av den
plats där borrmaskinen stod och gav plötsligt utslag. Han
stod stilla och man kunde tydligt se hur spänd och samtidigt
frånvarande han var. Han räckte ut händerna till en person
som tidningens medarbetare haft med sig och denne kände
tydliga stick i fingertopparna samtidigt som Andersson sade
”Nu kommer det ändå kraftigare”.
Nu har Andersson tillsammans med två kompanjoner två
maskinborrar och den tredje måste han snart inköpa, då fler
och fler vill ta firmans tjänster i anspråk. Givetvis tack vare
Johan Anderssons oförklarliga förmåga att finna vatten.
Men på vad beror då Johan Anderssons övernaturliga
förmåga?
För den oinvigde ligger det naturligtvis nära till hands att
kalla det för bluff och ingenting annat än renodlad bluff.
Men den förklaringen är för lättvindig och den håller inte därtill har Johan Andersson alltför många bevis på sin
förmåga.
Teknikens Värld har frågat professor Rudolf Anderberg
vid psykologiska och pedagogiska institutet om hans åsikt.
Han håller det inte för otroligt att Andersson verkligen av
någon anledning har blivit <allergisk> mot vattenådror, men
han vill inte ge sig in på närmare detaljer förrän han har
fått tillfälle att undersöka ”den levande slagrutan”. Kanske
en sådan undersökning avslöjar ett nytt sinne hos
människan?

konst. Klykan höll han stadigt och den vred sig ur barken när
han träffade ådern. Han mätte djupet från det att klykan
började dra neråt till max lodrätt. Så satte vi igång att gräva.
Efter sju meter kom vi på vattenådern: ett nära tjugo
centimeter tjockt lager av fin singel. Det var 1944 och källan
finns än idag. En veckotidningsartikel beskrev slagrutefenomenet på 1970-talet. I den sades att djupet kunde
detekteras utifrån spänningen runt ådern. Men ur naturvetenskaplig synpunkt finns ju inte slagrutefenomenet annat
än som humbug. Min far sade alltid, när folk tittade på hans
slagrutefenomen, att ”det här är ingen tro - det bara blir så”.
Så i fallbeskrivningen, min far och alla andra som kan ta ut
vattenådror finns ett viktigt alternativ till kritikernas rop på
vetenskapliga bevis. Det är vad som kallas ”väl beprövad
erfarenhet”. Det är enskilda fallbeskrivningar, där erfarenhet
och kliniska tester ingår i makrobegreppet empirismen. Det
finns massor av hantverk som är ”väl beprövad erfarenhet”
(VBE) utan att ha testats kliniskt vetenskapligt. I vården finns
VBE, i fiske, jordbruk etc. Men skeptikerorganisationen
”Vetenskap och folkbildning” bedriver en kampanj för att
skapa en koncensus mot bl. a. slagrutan som fenomen. Den
är humbug och ingenting annat. Begåvningen, färdigheten
att ta ut vatten räknas inte. I vetenskaplig forskning fordras
att man kan gå ut på gatan och välja slumpvis personer och
testa dem med slagruta: och si man har bevis för att den är
tro och helt fel: I boken ”Vetenskap eller villfarelse” skrivs
om slagrutan, vinkelpekare etc. Det är nu upp till Svenska
Slagruteförbundet att ta upp en kvalificerad diskussion med
nämnda skeptikerorganisation om vetenskaplig metodik,
VBE och enskilda fallbeskrivningar. Man bör också kontakta
någon forskare i vetenskapsteori. Skeptikerorganisationen
agerar med någon slags överhöghet och tolkningsföreträde.
De använder en sofistikerad debattkonst. Det vore bättre att

Red.: Den här artikeln har redaktionen erhållit av Björn
Bengtsson som trycker vår tidning. Han brukar naturligtvis också läsa den - det var då han mindes den
artikeln ni nu har kunnat ta del av.
Vad vi undrar är naturligtvis vad det blev av undersökningen som Prof. Anderberg har gjort, om han nu
gjorde en - det var väl ”bara” en allergiker??

de ville bli med i några av Slagruteförbundets kurser och
lära sig hur pekare och slagruta fungerar. Så skall vi behålla
anseendet inom Slagruteförbundet, då är det nödvändigt att
ta en diskussion på hög vetenskapsteoretisk nivå. Den
övergripande frågan är dock: Är slagrutebegåvningen sjuk
eller frisk?
Alf E. Sjöberg
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SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDETS
KONVENT 2008
Inbjudan och kallelse
Plats:
ÅHUS Skåne
Tid:
1 tom. 4 maj
Vackert belägen alldeles intill
Östersjöns vatten, med goda badmöjligheter för den som gillar ett
uppfriskande bad vid den här årstiden!

Ur programmet:
Kurser: Informationsdag för allmänheten
Slagruta och healing
Vatten

Energimätning
Feng Shui
Kartpendling

Föreläsningar:
Bob Lind
berättar om Heimdalls stenar och leder en utfärd till platsen.
Torbjörn Sassersson
berättar om fenomenet ”Ut ur kroppen”.
Catharina Uggla
berättar om sädesfältcirklar
Margit Sandemo
berättar om sina böcker och sitt författaskap
Helena och Stefan Öhrström berättar om de klassiska Bachs blomsterdroppar

Kallels till årsmötet
lördag 3 maj kl14.30
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HEIMDALLS STENAR
En unik stensättning funnen på Österlen
Äldre och större än Ales stenar - störst i norra Europa

Red.: Vi återger här artikeln i Nerikes Allehanda från
den 9 dec 2007 som var anledningen till att vi inbjöd
Bob G Lind till årets konvent. En intressant teori - det
skall bli lika intressant att höra vilka bevis som finns!

Det förmodade bronsåldersfyndet har gjorts av
den fristående forskaren och arkeo-astronomen
Bob G Lind, rapporterar Kvälls-posten.
Han har döpt stensättningen till Heimdalls stenar
efter Odens son Heimdall som i Eddan beskrivs
som den mest lysande solguden i världen.

Jättelikt solur
Den två hektar stora kultplatsen är formad som
ett jättelikt solur och inkluderar en stor fallossymbol i rak nordlig riktning. Enligt Lind
markerar stenarna soluppgång och solnedgång vid
vissa tidpunkter, som sommarsolståndet,
höstdagjämningen och vintersolståndet.
Fyndet har ännu inte anmälts officiellt till
Riksanti-kvarieämbetet (RAÄ) men undersöktes
enligt Skånska Dagbladets nätupplaga av
länsantikvarie Thomas Romberg i fredags.
Han bekräftar att stensättningen ligger i ett
tydligt mönster. Det är beläget på mark
tillhörande Region Skåne.
”Fantastisk upptäckt”
Fornlämningen har också inspekterats av NilsAxel Mörner, pensionerad docent vid
Stockholmsuniversitet.
- Man trillar baklänges av ren häpenhet.
Heimdalls stenar är en fantastisk upptäckt och
Bob G Lind är bara att gratulera, säger han.
Själv berättar Lind att han stötte på fyndet då
han promenerade på ängen tillsammans med
några vänner. När han senare flygfotograferade
området klarnade allt.
Plötsligt såg jag hela sammanhanget. Mina
mätningar bekräftade alla teorier. Det var en
mycket exakt solklocka och därtill offerplats.
Bob G Lind är inte okontroversiell som
uttydare av fornfynd. Han ligger sedan flera år
i fejd med RAÄ om hur man ska beskriva historien
bakom Sveriges hittills största kända skeppssättning Ales stenar på Kåsebergaåsen på Österlen.
Den stensättningen tros härröra från vikingatiden
eller tidigare.

Du har säkert också läst någon av Margits böcker.
Här får du tillfället att bekanta dig med författarinnan
och dessutom får du höra henne berätta om sitt liv och
om hur böckerna har kommit till.
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Internationellt Monument för Det Okända Barnet
Norr om Arnhem i Holland byggs en stencirkel, som jag gärna
vill berätta om. Ofta står vi framför en stencirkel och vet inte
alls vad som är meningen med den. Kan det vara något för
tidsräkning eller kanske ett begravningsställe. Så är inte fallet
med den här stencirkeln. Syftet är att skapa ett
”Världsmonument för det Okända Barnet”. Minnesmärket
byggs i en minneslund som består av 80 hektar med mest
ljung och granskog. Som utgångspunkt har man valt den
indianska livsfilosofins medicinhjul.

Den inre ringen består av 7 stenar som symboliserar vatten,
jord, eld, luft, moder jord, solen och månen och den yttre
ringen består av 16 stenar, 4 stenar symboliserar de fyra
väderstrecken och de övriga 12 stenar symboliserar
zodiactecknen, dvs. årets månader. De båda ringarna
sammanbinds av fyra ekrar, bestående av vardera 3 stenar
som symbolstenar för växterna ur den keltiska
Oghamskriften. Formen blir således som ett medicinhjul,
vilket världen över står som symbol för helheten och att
återskapa harmoni i världen. Totalt samlas här 35 stenar (minst
1 meter höga) från olika länder. ”Stenen” i cirkelns mitt,
medicinhjulets kärna, utgörs av konstverket ’Roos’ (rosen).
Idén till detta minnesmärke har kommit genom Herman van
Veen, en stor vokalist, konstnär och UNICEF-ambassadör.
Han reser till många krigsdrabbade länder och har fått veta
att i krig dör 10 gånger fler barn än soldater. Överallt i världen
finns ”Den Okände Soldatens grav”, men ingenstans något
monument över alla dessa barn. Han kunde inte släppa tanken
på detta och gjorde därför ett litet ”Monumentet för Det
Okända Barnet” i Barger-Compascuum. Det visade sig att
många människor, som förlorat barn på olika sätt, var i stort
behov av tröst, letade sig fram till monumentet. Alla som
besöker det har samma känslor, förstår och kan stödja
varandra. Eftersom behovet visade sig vara så stort kom
Herman med idén om ett världsmonument. En minnesplats
för att hedra barnen, att stanna till vid i sorg för att i tacksamhet
kunna tänka tillbaka på det barnaliv som var och alltid
kommer att vara oss kärt. En plats för att aldrig glömma de

barn som på grund av trafikolyckor, krig, hungersnöd,
sjukdomar eller av andra orsaker inte förunnats ett långt liv.
Världsmonumentet blev verklighet den 26 september 2004,
då Prinsessan Irene, syster till Drottning Beatrix, invigde dess
innerring.
Som förbindelselänk med
monumentet i Nederländerna får
samtliga berörda länder en mindre
version av konstverket ’Roos’.
Man vill därmed skapa ett nätverk
av ”Det Okända Barnet”s
minnesmärken i världen.
Idag finns det redan 12 stenar i
Arnhem. De kommer från Aruba (en holländsk ö i Pacific),
Frankrike, Tyskland, Bosnien, Polen, Island, Tibet, England,
Peru, Egypten, Palestina och Sverige. Två stenar är på väg,
från Indonesien och Sydafrika.
Stenen från Sverige står för elementet ”vatten” och finns i
den inre stenringen. Den svenska stenen var först på plats
(september 2001) , så jag hade redan från början möjlighet
att mäta Bovis-värdet på den ”tomma” platsen. Det låg då på
5.000 BE. När jag nästa gång (hösten 2004) besökte platsen
var 7 stenar på plats. Redan när jag steg ur bilen kändes det
som om en osynlig hand drog med mig till stenarna, som om
den ville säga: kom och titta vad som finns här! Det visade
sig att Bovis-värdet hade stigit till 8.500 BE. I höstas 2007,
när jag åter var där fanns 12 stenar på plats och Bovis-värdet
hade stigit till 15.000 BE.
Vad jag vill berätta är, att denna stencirkel hela tiden ökar sitt
energivärde (Bovis). Stenarna kommer från hela världen, och
tankarna av dom som valde stenen med sitt hjärta följer säkert
stenarna. Även nätverkets ”Roos” i varje land som har skickat
en sten drar till sig besökare som sänder sina tankar till
världsmonumentet
i
Holland.
Nybro monumentet
Minnesstenen
med
konstverket ”Roos” som
finns här i Sverige står i
Joelskogen, Nybros gröna
hjärta. Den invigdes den 1
juni 2005 och är en
förbindelselänk med
världsmonumentet i Holland.
Nästa gång kommer jag att berätta mer om vad jag har upplevt
vid Monumetet för det Okända Barnet i Holland.
Annemarie Akkersdijk
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MERKABA
Olle W
es
terber
g
Wes
est
erberg

En merkaba består av två stycken tetraeder som
är iskurna i varandra och som därmed får åtta
spetsar. Formen är tredimensionell. Den tetraeder
som pekar uppåt är manlig och elektrisk till sin
natur. Den undre är kvinnlig och magnetisk. Våra
kroppar är omgivna av denna merkaba i form av
kraftfält. Det finns också en kanal som går genom
kroppen som förbinder den övre och den undre
av spetsarna på merkaban. När man har lärt sig
att andas prana genom denna kanal och samtidigt
vrida fälten i motsatt riktning framkallas
merkaban
Den kan då användas för interdimensionella resor
och slutligen som ett redskap för uppstigningen.

pianotråd vill den bli så av sig själv. Det känns
som den formen tillhör den dimension som vi nu
är på väg in i.
Matematiskt finns flera av naturens grundläggande tal och proportioner i formerna, såsom
roten ur två, tre, och fem samt gyllene snittet.
Den merkaba som är på bilden har en perfekt
form. Den merkaba vi har runt kroppen ser oftast
inte ut på det sättet. Det beror på att vi i våra liv
får våra törnar och då blir denna form mer eller
mindre tillknycklad. Man kan faktiskt hitta
kulorna på spetsarna med hjälp av slagruta eller
med bara händerna, och rätta till dem.

I mera specificerad form innehåller merkaban Olle Vesterberg
mycket. Den är kopplad till ett mycket högt
medvetande och representerar
också sex aktiverade DNAspiraler.
Tre av de fem platonska geometriska kropparna är på plats i
merkaban. Tetraedern är en
pyramid med tre lika sidor.
Förbinds alla spetsarna med
varandra erhålles en kub. Linjerna
i mitten av merkaban bildar en
oktaeder som består av två
fyrsidiga pyramider med proportioner som ligger nära
Cheopspyramiden i Egyptern.
Livets blomma som är en
grundläggande geometrisk form
finns också representerad i
merkaban.
Den nya svängda formen är enligt
livets blomma. När vi började
bygga merkaban på det sättet i
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LEY-LINJER
Karl Erik Johansson
Efter det att jag första gången besökte leycentret på
Ramunderberget den 25 april 1999 arbetade jag under våren
och sommaren det året intensivt med att registrera energilinjer.
En solig vårdag en tid efter första besöket tog jag med mig
förmiddagskaffe och mina pekare och närmade mig centret
från norra sidan. Efter en promenad på cirka 500 meter genom
skogen fann jag med pekarnas hjälp centret.
Jag stannade där under några timmar, vilket jag trodde mig
behöva för att känna in energierna bättre då jag sedan fortsatte
den kartpendling jag innan påbörjat.
Vid kartpendlingen använde jag en bilkarta vars blad jag klistrat
samman till större enheter. Till slut hade jag indelat hela landet
i fem delar. Kartan jag använde hade skalan av 1:300000.
I närområdet använde jag den topografiska kartan i skala
1:50000. Som pendel använde jag en stoppnål i en tråd.
Utgångspunkten var att Ramunderberget var centrum av en
sjuuddig stjärna. Alltså borde 14 linjer med en viss
regelbundenhet utgå från leycentret på Ramunderberget. Det
visade sig så småningom att jag kunde registrera 19 linjer av
olika bredd, styrka och längd som utgår från centret.
Eftersom jag fann energierna alltför förtätade uppe på berget
drog jag med en passare en cirkel på den topografiska kartan
fem kilometer från centret och markerade linjerna vid närmaste
väg. När jag med karta och pendeln närmar mig en linje roterar
pendel i motsols varv och slår utmed linjen då jag hittat linjen
varefter den går i medsols varv då jag passerat den eller vice
versa.
Då jag nått linjens slutpunkt börjar pendeln rotera. Det visade
sig att dessa slutpunkter är sammanbundna med varandra och
är utgångspunkt för ytterligare linjer. På så sätt fann jag 18
andra centra med anknytning till centrat på Ramunderberget.

fångat linjen eller ställt frågan på vilket avstånd kan jag finna
linjen. När jag väl funnit linjen har jag räknat hur många band
den har. Oftast finner jag den där jag förväntar mig. Avvikelse
kan ske av olika skäl. Kartan avviker från verkligheten och
linjerna gör vissa vågrörelser i naturen. Största avvikelsen då
det gäller fel i karta är 1,5 kilometer. Ett försök att lägga in
linjerna på CD misslyckades på grund av dåligt kartunderlag.
Jag söker bättre kartor för att göra nya försök i den riktningen.
Redan tidigt var jag klar över att linjerna hade olika karaktär.
Ett gemensamt drag är att i varje linje finns ett centralt band
som är något bredare och innehåller vitt ljus. Det vill säga alla
chakrans frekvenser ingår i bandet. På ömse sidor om bandet
ligger de olika banden i spegelvänd ordning. Linjerna får
därmed ett udda antal band.
Energiernas strömriktning varierar från band till band. Tidvis
pulserar energin med omkring 250 pulser i minuten. Detta gäller
inte alla linjer samtidigt.
Att fastställa olikheterna fann jag vara ett alltför stort arbete
för att jag skulle kunna fullfölja det och jag efterlyser därför
flera medarbetare för eventuell bekräftelse av det jag upplever.
Karl-Erik Johansson
Söderköping

Min ambition var att på så sätt kartlägga alla linjer och leycentra
i landet, vilket visade sig vara alltför ambitiöst eftersom det
kartmaterial jag arbetade med inte var tillräckligt för att särskilja
de sammanflätade linjerna i norra Sverige. Jag har kommit att
registrera mellan 300 och 400 linjer. En del av dem har jag fått
tips om genom andra slagrutegängare.
Dessa energilinjer är bara ett begränsat urval av alla de
energilinjer som genomkorsar landskapet. Jag har bland annat
inte funnit några linjer med hjälp av kartpendling som har färre
än 39 band, dessutom gäller det, förmodar jag, endast linjer
som har chakrornas frekvenser. Hur många linjer som har färre
eller fler än 39 band har jag ingen uppfattning om. Här finns
mycket att undersöka.
Nästa moment i arbetet har varit att återfinna energierna ute i
landskapet. Så ofta jag varit ute och rest i landet och har haft
tid därtill har jag stannat vid de platser där en linje passerar
vägen och med hjälp av pekarna frågat efter var jag kan finna
linjen. När jag väl fått riktningen har jag med hjälp av blicken
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Red.: Obs. att inritade linjer överensstämmer inte
med verkligheten.
Kontakta Karl-Erik om du vill veta mer, tel. 0121-210 63
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det kom ett brev
från Sigrun Gudjonsdottir i Fränsta
POJKARNA I KIEV
Det var sommaren 2002 som vi åkte på en kryssning i
Svarta havet, en fin veckoresa som slutade i hamnen i Kiev.
Där gick vi i land på morgonen när båten hade anlänt. Det
skulle bli en rundresa med buss för att skåda staden och
turen slutade vid ett museum som beskrev andra
världskrigets vedermödor.
Alla lämnade bussen för att vandra ner i det delvis
underjordiska konstmuseet. Jag var själv mycket trött och
blev sittande på en stenvägg vid ingången när de andra
gick in.
Där fanns en bild på en soldat i full rustning. Den liksom
talade till mig och jag tänkte på vilket olycksöde det var
att bli tvungen att dra ut i krig för att under enorma
umbäranden behöva döda folk och själv riskera att dödas.
Jag var lite dyster till sinnes när vi packade in oss i bussen
för att åka till båten och den väntande lunchen.
På eftermiddagen fick vi disponera tiden fritt i flera
timmar, på båten eller så återgå till staden. De flesta gick
i land men jag och några enstaka andra som var bekväma
av sig satt och solade på däck eller satt med en bok i
skuggan. Jag satt på ett genomfartsdäck i skuggan och läste
en bok om ” Hur man helar hus”, Enstaka personer kom
förbi på väg mot akterdäck men det var mycket behagligt
och fridfullt att sitta där.
Efter en stund blev jag medveten om en underskön musik,
vemodig och skir, utförd på stränginstrument. Jag tittade
runt för att se om någon satt där ute med en radio eller en
bandspelare, men ingen var där, endast dessa enstaka
förbiströvande som sökte sig till soldäcket. Nu är jag
ganska okunnig om musik och jag vet inte om jag hörde
något känt musikstycke, men snart förstod jag att musiken
kom inifrån mitt huvud.
Pendel var med i bokbagen och jag frågade om någon sökte
mig. Jo, så var fallet och jag flyttade in i kafeterian, köpte
en cappucino och satte mig i en stor fåtölj där jag kunde
använda pendeln i lugn och ro utan förundrade blickar.
Det tog en stund men en hisnande historia formade sig i
skydd av fåtöljen.
Det var en grupp om 24 unga män som hade kontaktat
mig. Är ni ryssar, frågade jag och pendeln svängde motsols
med sådan fart att den låg plan i luften, alltså ett förolämpat
nej. Ursäkta mig, ni är förstås ukrainare. fortsatte jag
skamset, men nu låg pendeln åter platt i luften av
förtrytelse. Nej, inte det - jag tänkte en liten stund och
kände en svag rysning - år ni tyskar? Pendeln gick nu
medsols med nästan lika stor frenesi - ja!
Med hjälp av ett flertal frågor och en karta över Kiev, samt
en kopp kaffe till, fick jag reda på deras historia.
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De hade ingått i en liten pluton som hade hand om en
sprängmedelsdepå, i ett skede når tyskarna höll på att
förlora staden i ryssarnas händer. Deras uppgift var att
spränga och förstöra så mycket som möjligt av infrastruktur och byggnader innan staden föll. Hur det nu var,
så råkade de spränga sig själva och depån i luften. Jag
fick aldrig klart för mig om de bara hade klantat sig eller
om de ville skona staden och slippa falla i ryssarnas våld.
Depån låg nära järnvägen där den nyss har lämnat
järnvägsbron över Dnjepr och gör en sväng mot norr på
västra sidan av floden. Den låg inne i kröken i ett trekantigt
kvarter. Pojkarna sade att ingen hade tagit sig an deras
själar, ingen hade bett för dem eller brytt sig om dem som
de döda ukrainarna som togs om hand i sina vackra kyrkor.
De hade bara väntat i ett limbo tills jag fångade upp dem
vid monumentet, då följde de med ombord och spelade
för mig når det blev lugnt, för att väcka min uppmärksamhet. Det verkade ha varit en till soldat i gruppen
som dog senare. Han var inte med dem nu, men de ville
att han skulle inkluderas i mina omsorger.
En krigshistoriker skulle kunna svara på frågan, om det
verkligen var en explosion i den där järnvägskröken i
krigets slutskede.
Till slut for de i frid till ljuset, i samlad trupp såsom goda
soldater.
Sigrun
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Några vänner bad mig att titta på deras gamla släktgård
som verkade vara hemsökt. Mycket riktigt, där fanns två
pojkar, lite allmänt vilsna men inte något större problem.
De tog jag lätt bort. Dessutom träffade jag på en äldre
herre som hade ställt till besvär för sina arvingar. Jag
frågade ut honom en stund men han verkade lite vresig
och ja eller nej -frågor gav inget. Plötsligt for in i mitt
huvud ”Jag fick en sån dålig begravning”! Då lossnade
det och han ville bli flyttad genast när jag erbjöd min hjälp.
Hurså dålig begravning ? Helt klart sköttes den perfekt av
frikyrkoförsamlingen efter alla regler. Hade han väntat sig
extra änglakörer, harpospel och halleluja för att han hade
varit såå god kristen och betalat sitt tionde med råge? l
stället blev han sittande i detta limbo och retade
släktingarna i årtionden. Skulle han hämnas på dem för
att de inte bad nog för hans själ, eller var de rent av lättade
att vara av med honom? Jag törs inte fråga släktingarna.
Hoppas att han blev lite mera ödmjuk innan han kom fram.
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Blodgrupper

Det finns ju många av SSF:s
medlemmar som inte har eller kan Vilken blodgrupp tillhör rutgängare?
ha dator. Därför finns inte heller Paul Holmberg har gjort en liten
möjligheten att slå upp någon sida undersökning på Västkustmötet.
på Internet.
Du som har möjlighet, att åtminstone kunna få titta en kortare
stund på en dataskärm, kan vända
dig till Ditt bibliotek.
Här följer nu en sammanställning
av hemsidor som kan vara
intressanta för den som vill läsa
mer om energier och ernergipåverkan.
www.vagbrytarenstockholm.se
www.soulgravel.se
www.kvistgjenger.no
www.mj-danmark.dk
www.vingar.se
www.slagruta.robert.nu
www.jordstralningscentrum.nu
www.algonet.se/~eneby/
slagruta.htm
www.paranormal.se
www.energybusters.se
www.spektra-art.nu
www.klarol.net/jord
www.bo.westling@m23.calypso.net

Jag har för första gången rest
från Arlanda. Jag hade hört
talas om Åsby gårds parkering
så jag ringde och beställde.
Fantastiskt. Jag hämtades och
lämnades vid terminalen. Jag
slapp leta plats och automat.
När vi kom hem så var planet
försenat och då tillhandhöll
Åsby gård boende med frukost
och till och med en liten
kvällsdrink. Mycket service
till
halva
kostnaden.
Parkeringen rekommenderas.
Ring Sten-Johan Wettervik på
tel 08-591 47 0 86. Har Du
nätanslutning så titta på
www.arlanda-asby.com
Talar Du om att Du är medlem i
Slagruteförbundet så blir Du
bjuden på en kvällsdrink vid
övernattning.
Agne Olausson
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Slagrutans
frågespalt.
Här kan Du fråga om allt mellan
jord och himmel. Det är inte
säkert att vi kan svara men vi
skall försöka.

Deltagarnas blodgrupper var i % av de
som visste och befolkningen i %
A
21,4
44
B
3,6
12
AB
28,6
6
O
46,4
38
15 personer visste inte
Bland rutgängarna i Finland på
höstmötet i Tammerfors blev siffrorna
A
45,5
44
B
9
17
AB
0
8
O
45.5
31
Dessa två små undersökningar visar att
personer med O-blod är
överrepresenterade bland slagrutefolk.
Märk dock AB-gruppen på
västkustmötet.
Paul Holmberg

ÖVERLÅTES
Patent och/eller

Till R
edaktionen!
Redaktionen!
Tack för tidningen. Det är alltid lika
intressant att läsa i den och jag
tycker du fått fin lay-out och storlek
på den nu.
Jag har en fundering omkring ett
”nytt” område för SSF.
Skulle inte vi i förbundet kunna
göra på samma sätt som inom UFO
gänget, samla in uppgifter och
dokumentera våra iakttagelser.
Med dagens GPS-kompasser skulle
vi kunna ange exakt plats och vilka
iakttagelser som gjorts omkring
platsen.
Om jag hade haft sådana uppgifter
nu under semestern så skulle jag
definitivt ha stannat till och
undersökt själv med mina pekare.

tillverkningsrätten för
ljusstrålepyramiden
PYRAMIDALIS
Alla förslag beaktas
Se vidare www.pyramidalis.com
Jan-Olov Bernhard
Yxered, 590 92 TOTEBO
E-post:
alta.o.pyramidalis@tele2.se
Tel, dag- och kvällstid:

Förslag:
Artikel till nästa tidning där
intresset kan undersökas med
enkät och sedan om intresse finns
undersöka teknisk lösning för
registrering och möjlighet till uttag
av info. Starta därefter pilotprojekt
och utvärdera.
Hälsningar från Bernth Lindfors
i Njurunda

0490 510 84

Red.: Kära läsare - betrakta nu detta
som en enkät och svara omgående om
du kan tänka dig att deltaga!
Skriftligt svar skickas till sekreteraren,
adressen hittar du på sidan 2.
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En nybörjares tankar om att be om lov
Lisa Apelman

Jag bor vid en grusväg på landet.
I går kom en stor bullrande maskin med en sågarm
som röjde kanterna längs vägen. Alla grenar som
sökt sig ut i ljuset men som var i vägen för lastbilar
och timmersläp skulle bort.
Maskinerna gick bullrande fram längs vägen och
kapade allt i sin väg.
De två största markägarna i området gick bakom i
sina stora reflexjackor och skogshjälmar och slängde
grenarna av vägen in i skogen.
Vägen är kantad av ris. Även vårt körsbärsträd som
står ut med vägen kapade dom grenarna av. Vi stod
i trädgården och tittade på. När vi kom in var min
största pojke, 5 år, så arg.
”Hur kan dom såga sönder träden så där! Mina träd.
Dom får inte det. Bara för att timmersläpen ska
kunna köra fort. Dom är ju bara lite i vägen. Kör
dom bara långsamt går det ju bra”.

För att kunna fortsätta vara en del av helheten, inte
sätta oss över och därmed utanför.
Min erfarenhet är att vi alltför lätt hoppar från den
ena myndighetsmanteln till den andra .
När vi går med slagruta eller pendel så vill vi ha
tillförlitliga svar. Oavsett om man får svaren från sig
själv eller utifrån, så borde vi i en ödmjuk position
ha lättare att ta in det verkliga svaret inte fullt så
färgat av oss själva.
Det jag med detta vill få fram och hoppas jag
lyckas belysa är, att i ren artighet fråga innan
vi mäter/pendlar. Det är av goda för oss själva
oavsett var svaren kommer ifrån.
Lisa Apelman

Vad har nu detta med slagruta att göra?!
Jag satt nyss och skulle översätta en engelsk artikel
till tidningen som jag var ombedd att göra.
Det var respons av en artikel om att fråga först innan
man pendlar något. Fråga om lov.
Reaktionerna var blandade om detta, men då slog
det mig att det handlade mer om mental inställning
än att be om lov.
Jag tror inte att barnens reaktioner igår handlade
om grenarna. Såga grenar gör de ju själva med.
Gubbarna som kapade grenarna bara stövlade på.
De satte på sig sin myndighetsmantel i form av
reflexjacka och hjälm och gjorde sitt jobb. De
behövde inte be om lov eller ens förklara vad de
gjorde för en mamma med två små pojkar bakom
en grind. Ännu mindre för träden själva. De hade
rätten.
Hade de bara frågat skulle det ha känts helt
annorlunda. Det hade ändå inte varit en bra idé att
kapa ett körsbärsträd i november, men vi hade
antagligen resignerat, både vi och trädet och sagt
att - ja det får ni väl göra.
Då hade gubbarna kanske inte behövt gömma sig
så hårt bakom sina stora jackor och kunnat/fått prata
med dom små pojkarna som normalt tittar mycket
beundrande på alla gubbar med stora maskiner. Vem
gillar inte att bli beundrad av små barn?
Tillbaka till slagrutan. Kanske är det också en
uniform, en myndighet som vi gömmer oss bakom
och ställer oss lite över det vi mäter. Kanske skulle
vi även här själva vinna på att inta en ödmjuk
position. Fråga om det är OK, bara för vår egen skull.
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ANNONS
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!
FÖRENINGAR INOM SLAGRUTEFÖRBUNDET
Kinnekulla Rutan
Götene
Slagrutan Tvärs
Örebro
JiS Jordstrålningssällskapet i Stockholm

0511-533 44
0511-533 87
019 - 24 07 96
08 - 590 333 71

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
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:

Agne Olausson
Helena Frykstrand
Rolf Heinemann
Maud Strömbergsson
Åke Pihlgren
Eva Svensson

0523 - 66 25 95
0511 - 531 10
019 - 24 07 96
0530 - 128 82
08 - 590 333 71
08 - 510 110 25

Skåne:
Medelpad:

Mats Borgström
Bernth Lindfors

0411 - 441 57
060 - 315 24

Kan Du vara kontaktman i Ditt område?
Kontakta Helena, telefon 0511- 531 10, info@slagruta.org
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