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Redaktörens rader:

Omslagsbilden visar Charlotte dagen efter att
hon upptäckt att slagrutan fungerar.

Med stor förundran upplever både ordföranden
och jag som redaktör att vi inte erhåller några svar
på frågorna i artiklarna (ordf. har fått in två syn-
punkter), dessutom tycks alla inlägg accepteras av
våra läsare utan den minsta reaktionen - det finns i
alla fall ingen som har skrivit till oss att man har en
annan erfarenhet eller uppfattning.

Ännu märkligare upplever vi det att alla är så kun-
niga på området att bara några få vill deltaga på
våra kurser - jag kan inte tro att det är fallet.

Du som läser detta - hör av dig till oss,, skriv några
rader om vad du inte är nöjd med, så att vi kan få
igång en debatt och göra dom förändringar som
enligt din uppfattning behövs.

er redaktör
Rolf Heinemann

Paul Holmberg
Vikingagatan 7 C
533 31 Götene
Tel.  0511-34  00 39
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Snart är hösten här och sommaren har varit ljuvlig. Alla har
vi kommit i kontakt med energier av olika slag, men mer
eller mindre medvetet. Många av oss har legat i solen. Kan
vi säga att vi samlar energi då?  Några har haft semester och
jagat runt i bil och samlat resmål och/eller mil. Är det att
samla energi; eller är det att göra av med energi? Jag har
samlat energi i form av mer kunskap om energi. När jag möter
andra i slagrutesammanhang så lär jag alltid något. När jag
läser böcker i ämnet så lär jag mig. När jag är ute eller inne
med mina intuitiva sökmetoder så lär jag mig. När jag besöker
ett SSF-möte så lär jag alltid (förutom att jag träffar många
trevliga människor). Nu har jag lärt så mycket att jag förstår
att jag inget förstår av allt som finns att förstå. Hathor* säger
ju att av all kunskap som finns, har mänskligheten tillgång
till mindre än en procent. Min del i procenten är nog ganska
liten.

Av årets kurser så har hittills bara nybörjarekursen
genomförts. Denna presenteras på annan plats i tidningen.
Övriga kurserna har inställts p.g.a. för få deltagare. Detta
förvånar mig personligen eftersom jag efter möten och
konvent har fått höra att det är för få kurser eller för korta
kurser.  Kurskostnaden 1200 kr för lördag och söndag
inklusive allt utom resa är det väl ingen som kan klaga på.

Vi skall satsa på ett utbildningsprogram även nästa år men
då kanske vi samlar intresset först för att sedan geografiskt
placera kursen så att den är så nära deltagarna som möjligt.
Det kan bli svårt eftersom vi har medlemmar från Kiruna till
Malmö, som ju är 1770 km. Kanske det går att göra två kurser
av samma sort, men på olika platser. Vi skall försöka ha
förslag till utbildningsprogram klart till sista Slagrutan för
året. Det innebär att Du har gott om tid att (men vänta inte)
framföra Dina önskemål, men gör det nu!

För våren har vi diskuterat att ordna en 4-helgers kurs för
dem som vill göra bostadsundersökningar som hjälp till andra
människor. Den skall avslutas med någon form av diplom
eller kursintyg. Troligen kommer den att vara ett krav för att
vi, SSF, skall kunna rekommendera och lämna uppgifter till
dem som hör av sig för att få hjälp med olika problem.
Kommer det att finnas tillräckligt med intresse?

Jag har suttit idag och tittat på utvärderingen från konventet
i våras innan jag sänder dem till nästa års arrangör.
Utvärderingarna är ju trevliga om de ger bra betyg och beröm
men det viktigaste är att få reda på det som inte är bra, det
som kan göras bättre. Vi är en skiftande samling medlemmar
med mycket varierande kunskaper, levnadsvillkor, yrken och
sysselsättningar. Vi är också olika. Svaret på frågorna var
övervägande full poäng (5) med positiva kommentarer och

det är trevligt. Det som är värdefullt är ju de förslag till sådant
som kan förbättras. Exempelvis: Förslag på föredragshållare
och kurser som ni känner till.
En viktig synpunkt är att utvärdera studiebesöken och
sammanställa vad vi kommit fram till. Registrera och
kartlägga energierna i t.ex. Heimdalls stenar lär ta åtskilliga
arbetsdagar om det skall göras ordentligt.

À pro på leta saltvatten. Kan vi leta vatten? Vad är det vi
träffar då; sött, salt, drickbart, mängd? Har vi känt på en
saltvattenssamling/-åder och fått känna den energin så kan
vi söka salt och skilja från sött vilket är särskilt viktigt på
västkusten men också på många andra ställen inne i landet.
Det finns saltvattenssjöar/-ådror långt från havet. Hur känna
skillnad? Det är genom kurser och regelbunden övning vi
kan bli skickliga rutgängare.  Här i Bohuslän kan vi borra 40
– 80 meter och få vatten. Många vill ha mer vatten och borrar
djupare och får upp salt eller bräckt vatten. Då kan det vara
bra att kunna kolla innan.

VI BEHÖVER BLI FLER !  Blir vi fler blir vi effektivare.
Träffar Du människor som visar intresse för våra intuitiva
sökmetoder så notera vilka de är. När Du samlat på Dig en
5-6 st så hör av Dig så hjälper vi till att ordna en nybörjarkurs
eller gör en själv. Du kan få hjälp.

I morgon skall min hembygdsförening ha hembygdsdag. Då
passar jag på att leta vatten på tomten där vi skall vara.
Förhoppningsvis blir det någon eller flera som blir nyfikna.
Då kan jag informera och kanske samla några intresserade.
Det är rekrytering. Rekrytera Du också. Behöver Du hjälp
så hör av Dig.

Har Du e-post? Anmäl adressen till medlemsregistret (se
sidan 2). Kanske vi kan använda e-post mera till information
och påminnelser.

Ha en skön höst.

agne.olausson@slagruta.org
0523-66 25 92

*Vi är Hathor, kärlekens och ljudets mästare från en
uppstigen intergalaktisk civilisation. Som vi en gång
hjälpte det forntida Egypten och Tibet, så har vi nu
återvänt för att hjälpa mänskligheten i dess nuvarande
evolution.”
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Lærerikt og artig nybegynnerkurs i Sverige.

Det å være en kvistgjenger er ikke
noe nytt for meg siden jeg vokste opp med en mor
som fløy rundt med en ønskekvist (slagruta) for å
finne vannårer. Jeg synes det var artig at moren min
(som var en jordnær sykepleier) hadde så ”spesielle”
interesser som å gå rundt med ønskekvist. Hun var
også opptatt av å prøve ut en masse kjerringråd ved
å bruke naturens egne ressurser og midler. Det
hendte at vi prøvde ønskekvisten vi ungene også.

Som vi vet, så er det mye mellom himmel og jord vi
ikke vet mye om. Eller vet vi det egentlig? Som både
healer og lærer i reiki tror jeg på en rekke ting som
verken kan sees eller merkes. Det ER der. Vi vet for
eksempel at vi alle har en aura rundt oss, og vi vet at
det ligger masse vannårer i bakken. Currylines,
Hartmannlinjer, leylines, energifelt osv…

Som et ”nokså ferskt” medlem i Norsk
Kvistgjengerforening er det mye jeg vil lære.
Derfor ble jeg glad da jeg fikk en mail fra Gaute
Hadland om at det skulle være et todagers
nybegynnerkurs i Sverige i regi av Svenska
Slagruteförbundet i sommer. Jeg tok med mann og
barn og kombinerte kurset med en liten ferie. Kurset
ble holdt på et idyllisk sted som heter Källvikens
kursgård i Strømstad.
Vi var en liten gruppe på syv deltakere hvorav jeg var
den eneste norske. Våre kursledere Agne Olausson
og Svante Lindström var to meget erfarne og

inspirerende personer. Begge dagene var lagt opp
todelte med både teori og praksis. Etter en enkel og
grei innføring i bruk av både søkevinkler og
ønskekvist første dagen, dro vi ut for å øve oss. Agne
og Svante hadde markert med bånd hvor i bakken
vannårene gikk, og vi prøvde oss med både
ønskekvist og søkevinkler og fikk utslag. Vi fikk også
utslag på Currylines og Hartmannlinjer.

Vi hadde en spennende utflukt til
Blomsholm (ca en mil utenfor Strømstad)
hvor det står to eldgamle steinsettinger.
Her kjente vi på energiene på steinene og
fant leylines med vinkler og ønskekvist.
Allerede på vei opp til steinsettingene
kjente jeg voldsomme energier i kroppen.
Det regnet denne dagen, og
myggstikkene var ikke få, men utflukten
var fantastisk og spennende.

Kursdagene var lagt opp med varierte
temaer, og et av de var måling av
auraen. Dette er noe jeg jobber med i
mitt daglige virke, men også her var det
nye vinklinger å lære for meg. Vi hadde
tatt med oss en flaske vann som var
tappet fra vår egen hjemmekran, og
målte auraen før og etter at vi drakk
vannet. Dette kan for eksempel gi en
indikasjon på hvor god vannkvaliteten er
for oss.
Ved bruk av ønskekvisten jobbet vi også

med å finne våre ”usynlige” hjelpere som vi alle har
rundt oss.

Det var to spennende og artige dager som vi lærte
utrolig mye på. Jeg kan virkelig anbefale et slikt
nybegynnerkurs til alle som ønsker å lære mer om
bruk av søkevinkler, ønskekvist og pendel. Kanskje
en ide for kvistgjengerforeningen å arrangere noe
lignende?
Det er så mange som er nysgjerrige på å lære å
bruke disse intuitive hjelpemidlene.
Dette kurset gikk som sagt over to dager og kostet kr
1200,- inkl. overnatting, søkevinkler og ønskekvist
samt alle måltider.
Takk til Gaute Hadland som tipset meg om kurset, og
takk til kursholdere Agne og Svante for to
kjempeflotte dager på Källviken kursgård. Jeg har
lært masse!

Med vennlig hilsen Anne Mari Baby Mamelund fra
Stavern.
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Under ett arbetsmöte hos mig tog sekreteraren och jag en paus och en promemenad på
berget. Vi gick förbi jättegrytan. Den har jag besökt många gånger. Jag har länsat
den på vatten. Barn och barnbarn har varit med mig där. Jag har dock aldrig ställt
mig frågan, som Maud nu ställde: Vad är det för energier här?

Jättegrytan, som bildats för
12000- 20000 år sedan av vatten
som strömmat under inlands-
isen, är c:a 160 cm djup och
c:a 70 cm i diameter. Vattnet
har satt fart på stenar, som
börjat rotera mot ojämnheter
i berget, och börjat slipa ur
berget.  Många stora jätte-
grytor skapades under isti-
derna genom att stora stenar
som satt fast längst ner i
glaciären ”borrades” ner i
berget när glaciären rörde sig.
Detta är en teori, som måste
starkt ifrågasättas. Mera
troligt är att vatten med hög
hastighet genom sprickor i
inlandsisen vid sin kontakt med
den underliggande berggrunden
på kort tid blästrat ut dessa
hål. Fallhöjden i sådana
sprickor kan ha varit tusen
meter eller mer! I dag används
ju vattenstrålar som skär-
verktyg i bearbetande industri
för att forma såväl metall som

trä och papper. Jättegrytor går att hitta i relativt stora mängder utmed Bohuskusten
liksom i Stockholmstrakten

Eftersom den är skapad av naturen, av en tillfällighet, så finns det naturligtvis
ingen speciell nergi där. Eftersom pendel och pekare är med för det mesta så kollade
vi. Mitt i grytan, lodrätt från botten mot rymden (eller tvärt om) går en energi,
c:a 40 cm i diameter, 348 ”slag” i sekunden med växlande riktning med 8 sekunders
pauser.

Efter några dagar besökte vi, några andra rutgängare platsen. Vi fann då att grytan
låg mitt i currykryss som vi missat första dagen. Då kan man ju fråga sig om
curryenergierna påverkat bildandet av grytan. Det lär finnas många grytor som
ligger i kryss. Hur ser det ut i Dina trakter?

Vad? Vart? Varför? Tja. Inte vet jag. Vet Du så hör av Dig. Alla Ni som gjort
observationer vid jättegrytor, vilket de varit ”jätte” eller ”pytte”, hör av er till
agne.olausson@slagruta.org 0523-66 25 92

Jättegrytan i Skummedal rymmer gott både
sekreterare och ordförande. Slagrutehunden
Kickan ville helst vara ovanför.

Jättegrytan i Skummedal
Lysekil
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VälkVälkVälkVälkVälkomna till Glaomna till Glaomna till Glaomna till Glaomna till Glavvvvvaaaaa

med tema NYA ENERGIER – Globala och
lokala visioner den 10-12 oktober 2008 i Sölje

Bygdegård, Glava, Arvika
 
Plats: Sölje Bygdegård ligger i ett gammalt kulturlandskap 4 mil sydost om Arvika, söder om
Glafsfjorden, med 4 mil till Säffle, 7 mil till Karlstad. Här kunde förfäderna segla upp från Göteborg
och de pilgrimer som vandrade till Nidaros hade möjlighet till övernattning vid den medeltida
munkkyrkan. Fornlämningarna i området är många.
45 deltagare finns det utrymme för i konferenslokalerna, först till kvarn ……
Logialternativ är stugby vid camping med husvagnsuppställning, vandrarhem el hotell.
 
Tema för helgen blir att åskådliggöra det som just nu pågår runt omkring oss, diskutera hur vi mäter
och registrerar energier och hur vi själva påverkar skeendet. Vi önskar också få igång en dialog kring
visioner och framtid.
 
Fredag 10 oktober
Kl. 17.00 - 19.00         Ankomst till Sölje Bygdegård
                                    Fika
                                    Inkvartering Sölje Camping, Glava Gästgård, Förmansbostaden
Kl. 19.00 – 22.00        Välkomna till Jösse Härad och republiken Åsen
                                    Praktisk information, kvällsfika, mingel
                                    Välkommen med ord och ton                               Jon Anker Holm                  

   Meditation vid dagens slut                                   Solweig Ranta
 
Lördag 11 oktober    
Kl. 07.30 – 08.30        Frukost Sölje Bygdegård
Kl. 08.30 – 09.00         Information inför utflykterna:         Krister Karlsson o Bengt Olsson
Kl  09.15                      Avresa till:                                                        
                                    Alt 1:   Jätteröset Rud,         Krister, Solveig Lövhaug, Jon Anker Holm
                                    Alt. 2:  Madonnan i Glava Kyrka, Pilgrimskyrkan Gladisvall        Bengt
Kl. 12.00 – 13.00        Lunch
Kl. 12.30 – 13.30        Arvé-museet öppet (Republiken Åsen)
Kl  13.30 – 15.15        Jordchakrasystem och Fri Energi. Människans       Ingrid Krianon
                                    mentala påverkan av energisystemen.
                                    Forskningens ansvar och människors mentala
                                    påverkan av energisystemen.
Kl. 15.15                     Fika
Kl. 16.00 - 18.00         11:11    8:e porten                                                Ingegerd Ekbrand
                                    El Caminio pilgrimsvandring ur en Linda Olsson
                                    energi- o ljusarbetares perspektiv
Kl 18.30                      Middag
                                    Sång o musik                                                        Dreamland
                                    Internationella danser (mest Grekiskt)                  Gun Jordan
Kl 21.00                      Kvällsfika
                                  Maoritraditioner på Nya Zeland                               Erena Rhöse
                                   Trumresa/Meditation                                                    ”
 
Söndag 12 oktober
Kl. 07.30 – 08.30        Frukost Sölje Bygdegård
Kl  08.30 - 09.15         Visioner. Det lokala visionsarbetet.                        Classe Waltin
Kl. 09.30 – 10.30        Att mäta energier                                                    Rolf Heinemann
Kl. 10.30                     Fika
Kl. 11.00 – 12.30        Dialog kring vårt energiarbete                                Panel med samtliga
                                    frågor, inlägg, diskussion                                       medverkande
Kl. 12.30 – 13.00        Avslutning, Utvärdering
Kl 13.00 – 14.00         Lunch
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Medverkande:  Solweig Ranta, Södra Treskog, Gunnarsskog, meditationsledare o terapeut
                        Erena Rhöse, maoriprinsessa från Nya Zeland, kunnig föreläsare kring
                        energier, vatten, kulturer etc. Numera boende i Deje.
                        Jon Anker Holm, Värmlands Nysäter, musiker o diktare
                        Ingrid Krianon, Värmlands Nysäter, författare, brobyggare, visionär
                        Solveig Lövhaug, Halden, känd av många för sin ljudande tolkning av
                        energier.
                        Ingegerd Ekbrand, Göteborg, talar bl.a. om en av de stora energipassagerna
                        in i det Nya … mänskligheten höjs successivt upp i frekvens via ”11 sluss-
                        portar”. Vi började öppna den 8:e porten den 11 febr. 2007 men den är så stor
                        att aktiveringen behöver ske i etapper. Den andra och sista är aktuell i slutet av
                        2008. Lämplig tid för extra fokus på den är idag den 11 okt.                      
                        Linda Olsson, Marstrand har sommaren 2008 vandrat hela El Caminio
                        pilgrimsled som energi och ljusarbetare.
                        Gun Jordan, Älgå, studieledare internationella danser
                        Classe Waltin, Arvika, visionär, föreläsare om Fredsskölden från Nordamerika
                        och dess uråldriga berättelser och kunskaper, vars visioner vi kan inspireras av
                        i vår vandring in i framtiden.
                       Rolf Heinemann, Svenska Slagruteförbundet, 
                       Krister Karlsson, lokala slagrutegruppen                      
                       Bengt Olsson, lokala slagrutegruppen
 
För ytterligare information kontakta:
          Bengt Olsson, 0570-404 26 (kväll), 070-336 77 45, Semnebyn, 670 20 Glava
          bengt.olsson@arvika.se
          Berit Engqvist, 0570-421 01, 421 02 (dag och kväll), berit@engqvist.nu
          Förmansbostaden, Hillringsberg, 670 20 Glava
          Krister Karlsson, 0570-401 13, Bytorpet, Bergsviken, 670 20 Glava
 
Arrangörer:
SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET                         NBV VÄRMLAND
 
 
 
Vi som står bakom arrangemanget har genom en ständigt
pågående studiecirkel hos NBV utforskat vårt närområde
bl.a. med hjälp av slagruta sedan 2001.
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§ 1 Ändamål
Svenska Slagruteförbundet är en 1982 bildad ideell förening som har till ändamål att
- väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande,
- öka kunskapen om fält och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m.,
- främja forskning kring slagrutefenomenet och liknande företeelser.

§ 2 Verksamhet
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat
genom att
- sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter,
- bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar och på annat sätt,
- informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser genom medlemstidskriften och på      annat sätt,
- söka samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.
- arbeta för lokalföreningar som verkar enligt SSF:s stadgar

§ 3 Medlemskap
Envar fysisk person kan bli medlem genom att ansluta sig enskild eller genom lokalförening till förbundets stadgar och betala den för
inträdesåret fastställda medlemsavgiften.

Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt slagrutearbete och kan inte åberopa sitt medlemskap som garanti för kunnighet i
slagrutans användning.

Medlem kan efter beslut av årsmöte utses till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmöte fastställer medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår att betalas före 15 februari det året. Lägre avgift skall fastställas
för medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften.

§ 5 Organisation
Årsmöte och extra möte är förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer mötenas beslut och handhar inom ramen för dessa
stadgar förbundets angelägenheter med full bestämmanderätt i övrigt.

Mandattiden för förbundets valda funktionärer löper från det årsmöte då valet skett till och med det årsmöte som äger rum ett eller, i
förekommande fall, två år därefter. Vid vakans kan årsmöte eller extra möte förrätta fyllnadsval. Omval kan ske till samtliga
befattningar.

Lokalförening kan bildas efter anmälan till SSF:s styrelse som beslutar om godkännande.

Lokalförening bör delta med minst en representant/er ur styrelsen till SSF:s årsmöte och extramöte.

SSSSSTTTTTADGADGADGADGADGAR fAR fAR fAR fAR för Svör Svör Svör Svör Svenskenskenskenskenska Slaga Slaga Slaga Slaga Slagrrrrrutututututefefefefeförbundeörbundeörbundeörbundeörbundettttt
Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 för första gången.
Antagna vid årsmötet den 2008 05 02 för andra gången
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SSSSSTTTTTADGADGADGADGADGAR fAR fAR fAR fAR för Svör Svör Svör Svör Svenskenskenskenskenska Slaga Slaga Slaga Slaga Slagrrrrrutututututefefefefeförbundeörbundeörbundeörbundeörbundettttt
Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 för första gången.
Antagna vid årsmötet den 2008 05 02 för andra gången

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Säte och firmateckning
Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens ordförande är folkbokförd. Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den
eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 8 Styrelse
Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i förbundet, väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör, vilka väljs direkt till sina poster, samt av tre övrigaledamöter jämte två suppleanter.
Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år med val av halva antalet vid ett årsmöte och halva
antalet vid nästkommande årsmöte. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för sina ledamöter.

§ 9 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst fyra styrelseledamöter. Konstituerande styrelsemöte skall
hållas inom två veckor efter årsmöte. Därutöver skall styrelsen varje verksamhetsår hålla minst två protokollförda sammanträden, till
vilka styrelseledamöterna skall kallas. Suppleanterna skall förhandsinformeras om varje styrelsemöte och kallas vid förfall för ordinarie
ledamot.
Suppleanterna kan även kallas utan ordinarie ledamots förfall om styrelsen så beslutar.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och om minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Suppleant som är närvarande utan att inträda i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt men deltar inte i besluten.

§10 Förvaltning och årsredovisning
Styrelsen förvaltar och ansvarar för förbundets medel och övriga tillgångar.

Styrelsen skall till varje årsmöte avge årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning for det närmast
föregående räkenskapsåret med förslag till disposition av uppkommet över- eller underskott. Årsredovisningen jämte förbundets
räkenskaper, inventarieförteckning, protokoll och övriga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast den första februari året efter
verksamhetsåret.

§ 11 Revisorer
För att granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt förbundets räkenskaper m.m. väljer årsmötet årligen två revisorer och en
revisorssuppleant för tiden till nästkommande årsmöte.

Revisionsberättelse för det räkenskapsår granskningen omfattar skall överlämnas till styrelsen senast den första mars året efter
verksamhetsåret. I den mån revisorerna inte förordar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för förvaltningen under räkenskapsåret i fråga
skall valberedningen utan dröjsmål underrättas härom.

Revisorerna äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del av och granska förbundets räkenskaper under löpande verksamhetsår.

 § 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för tiden till nästkommande
årsmöte med uppgift att nominera kandidater till de befattningar till vilka val då skall äga rum. Valberedningen skall därjämte utgöra
kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande förbundets funktionärer.

§ 13 Motioner
Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets verksamhet. För att kunna behandlas vid årsmöte skall motion i skriftlig form
vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
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Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjutes till nästa årsmöte och behandlas
därvid såsom stadgeenligt väckta.

§ 14 Årsmöte
Årsmöte hålles årligen inom tiden 1 maj - 15 juni enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen skall senast sex veckor före årsmöte genom medlemstidskriften eller på annat sätt ge medlemmarna skriftlig information om
tid och plats för mötet samt anvisningar om anmälan för deltagande. I rätt tid inkomna motioner skall med styrelsens yttrande samtidigt
införas i medlemstidskriften eller utsändas till medlemmarna.

Styrelsen skall senast två veckor före årsmöte till samtliga medlemmar utsända skriftlig kallelse till vilken skall fogas:
- dagordning,
- årsredovisning,
- revisionsberättelse,
- förslag till budget för innevarande verksamhetsår,
- förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

§ 15 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
6. Dagordningens fastställande.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet över- eller underskott.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Val av styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
14. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en sammankallande.
15. Övriga val i förekommande fall.
16. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
17. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
18. Motioner samt förslag från styrelsen.
19. Övriga frågor.

Beslut kan ej fattas i ärende som inte tagits upp på dagordningen.

§ 16 Extra möte
Extra möte hålles om årsmöte, extra möte eller styrelsen finner det nödvändigt. Därvid skall kallelse utsändas till samtliga medlemmar
senast tre veckor före mötet.
Extra möte skall även hållas om det för uppgivet ändamål begärs av revisorerna eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. Det
åligger därvid styrelsen att inom två veckor efter mottagandet av sådan begäran till samtliga medlemmar utsända kallelse till extra möte,
vilket skall hållas på dag som infaller tre veckor efter kallelsens utsändande till medlemmarna.
Kallelse till extra möte skall ske skriftligen och innehålla dagordning. Vid extra möte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet
utlysts.

§17 Röstning och beslut
Röstning sker öppet men skall vid val ske med slutna sedlar om någon begär det. Rösträtt äger den som betalat sist förfallen
medlemsavgift senast fyra veckor före årsmöte och två veckor före extra möte. Varje närvarande medlem har en röst. Styrelseledamot
får ej rösta om egen ansvarsfrihet.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

SSSSSTTTTTADGADGADGADGADGAR fAR fAR fAR fAR för Svör Svör Svör Svör Svenskenskenskenskenska Slaga Slaga Slaga Slaga Slagrrrrrutututututefefefefeförbundeörbundeörbundeörbundeörbundettttt
Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 för första gången.
Antagna vid årsmötet den 2008 05 02 för andra gången
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Som mötesbeslut gäller den mening som fått de flesta rösterna om ej annat är stadgat. Vid lika röstetal avgöres personval genom
lottning medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av mötesordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.

Protokoll från årsmöte och extra möte skall justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna.
Protokollet skall så snart ske kan i avskrift utsändas till samtliga medlemmar eller publiceras i medlemstidskriften.

§ 18 Medlemstidskrift
Förbundet ger ut en periodisk tidskrift. Denna tillställes fullbetalande medlemmar boende i Sverige kostnadsfritt.
För fullbetalande medlemmar bosatta utanför Sverige tillkommer extra portokostnader för tidningen.

Redaktör och ansvarig utgivare, vilka båda skall vara förbundsmedlemmar, väljs av årsmötet, redaktören för en mandattid av två år och
ansvarige utgivaren för en mandattid av ett år. Ansvarig utgivare skall vara en av styrelsens ledamöter.

§ 19 Hemsida på Internet
Förbundet kan ge ut en hemsida på Internet. Riktlinjer för hemsidans innehåll beslutas av styrelsen. Innehållet skall presenteras på
svenska men kan dessutom presenteras på annat språk. Redaktör och ansvarig utgivare, vilka båda skall vara förbundsmedlemmar, väljs
av årsmötet, redaktören for en mandattid av två år och ansvarige utgivaren för en mandattid av ett år. Ansvarig utgivare skall vara en av
styrelsens ledamöter.

§ 20 Utträde och uteslutning
Anmälan om utträde ur förbundet skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem som ej inom en månad efter skriftlig påminnelse betalat
förfallen medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet.

Medlem eller lokalförening som motarbetar förbundets ändamål eller på annat sätt skadar förbundets verksamhet eller anseende kan
efter beslut av styrelsen uteslutas ur förbundet. Medlemmen eller lokalföreningen skall minst två veckor före beslutet ha beretts tillfälle
yttra sig. För beslut om uteslutning krävs, med avvikelse från § 9, att minst fyra styrelseledamöter är ense om beslutet.
Uteslutning av lokalförening, får, på begäran av lokalföreningen, överprövas av närmast kommande årsmöte i SSF.

§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande
årsmöten. För att kunna behandlas skall ifrågakommande förslag till stadgeändring ha bifogats kallelse till mötena.

§ 22 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning måste fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande
förbundsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.

Upplöses förbundet skall dess behållna tillgångar anslås till forskning kring slagrutefenomenet och liknande företeelser.

Ikraftträdande
Förestående stadgar träder i kraft vid årsmöte den 2008-05-02 då de 2006-05-27 antagna stadgarna upphör.

SSSSSTTTTTADGADGADGADGADGAR fAR fAR fAR fAR för Svör Svör Svör Svör Svenskenskenskenskenska Slaga Slaga Slaga Slaga Slagrrrrrutututututefefefefeförbundeörbundeörbundeörbundeörbundettttt
Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 för första gången.
Antagna vid årsmötet den 2008 05 02 för andra gången
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KRISTALLER OCH AURA
FÄRG HEALING

Den här artikeln är skriven av Michael Poynder och var publicerad i mars
2000 i tidskriften:  The British Society of Dowsers.

För tjugofem år sedan var bruket av kristaller, dvs. ädelstenar,
knappt känt i den västerländska alternativmedicinen.
Healing – skild från traditionell medicinsk behandling var
förbehållen religiösa sammanhang som tex. handpåläggning
och skulle som regel vara ineffektivt.
Men plötsligt med den expansion av medvetande som skedde
under 60- och 70- talen som resultat av hallucinogena droger
upplevde vanliga män och kvinnor att livet var mer än
kyrkans doktrin av synd och skam.
Vi började förstå frihet under ansvar, uttryck från våra
innersta och acceptera saker som karma och reinkarnation.
Nu finns det många organisationer som lär ut olika metoder
av healing med hjälp av stenar, men ingen av dem jag stött
på förstår hemligheterna bakom kristallvibrationshealing.
Först måste vi påminna oss själva om VÅR grundliggande
energistruktur (Se bilden 1)
Först vår första vibrationsnivå, vår fysiska kropp (1) , sedan
den sk. praniska nivå, den kompakta 6 tum tjocka fysiska
auran (2), och ett känslomässigt fält ytterligare (3) 1-1,5 tum
ut och slutligen det yttre mentala skalet ungefär 3-4 tum ut
från mitten (4).        (Red. anm.   1 tum = 25,4 mm)
Vart och ett av dessa fält har sin egen pendlingsfrekvens och
kan hittas av en erfaren slagrutare med hjälp av en färgskiva
eller Magers rosett.( Se baksidan Slagrutan 2007-2 ).
Det är en cirkel med åtta primära segment som reflekterar
åtta chakran i kroppen, med lite färgvariation från de normalt
accepterade chakrafärgerna.
1. Svart 2. Grå eller Silver 3. Röd 4. Gul eller Guld
5. Grönt  6. Blå  7. Violett  8. Vitt.
Egentligen är det ytterligare åtta färger vilket ger totalt 16,  i
övergången av segmenten uppstår nämligen en ny färg:
1. Svart/Grå  2. Grå/Röd  3. Röd/Gul  4. Gul/Grön 5. Grön/
Blå  6. Blå/Violet  7. Violet / Vitt och till slut
8. Vitt/Svart.

Håll skivan med violett åt nord, röd åt söder och grönt åt
öster när du pendlar på människor eller jordenergier.
För stenar gäller röd mot norr, violett söder och grön åt väster
(Detta stämmer inte med den på Slagrutans som är en skiva
med ett utökat antal färger!)
Skivan är även indelad i 8 cirklar inuti varandra från mitten.
All mänsklig respons kommer i cirkel (4) och går medsols,
så om vi vill titta på färgerna av en person för att kalibrera
deras livs grundpendelsintryck letar vi i cirkel (4) med skivan
medsols.
Den första responsen kommer att vara (1) en motsols swing
med pendel, sedan (2) medsols, (3) motsols och slutligen
(4) medsols.

Här är ett exempel, mitt eget personliga avtryck är:

(1) Röd        (2) Grön        (3) Grå/Svart      (4) Violet/Blå
        v                  h         v h

Nu tillbaka till kristallerna, eller rättare sagt ädelstenar och
hårdstenar.
Ädelstenar har en definierad atomstruktur och kristallaxel
som är fullständigt förutsägbar till ex. Diamant, Kvarts,
Peridot etc. emedan hårdstenar inte har samma atomstruktur
tex. Lapis Lazuli, Malachiet, Turkos etc.
Båda har dock kemiska egenskaper och alla har fyra
färgresponser precis som vi - människan.
Dessa färger är dock inte begränsade till cirkel (4) utan finns
i alla cirklar  1 – 8.
Alla levande naturliga ”saker” på jorden har fyra färgre-
sponser på någon speciell cirkel.
Detta är en kopia av ens egen kreation.
Svårigheten nu är att hitta stenens cirkel och färgrespons.
Eftersom det finns hundratals ädelstenar och hårdstenar så
är frågan om många timmars noggrant pendlande för att lägga
upp ett kartotek att arbeta utifrån.
När jag nu hittat mina egna vibrationer, måste jag hitta en
sten som balanserar mina vibrationer. Om jag hittar en sten
med exakt samma fyra färger så skulle den inte balansera
mig utan reflektera mig, visande vilket tillstånd jag är fysisk,
emotionell och mental.
Därför behöver jag en sten som innehåller samma färg men
med motsatt polaritet!

När mina färger är:

(1) Röd        (2) Grön        (3) Grå/Svart      (4) Violet/Blå
        v                  h         v h

så behöver jag en sten med samma färger men med motsatt
plaritet:

(1) Röd        (2) Grön        (3) Grå/Svart      (4) Violet/Blå
        h                   v                      h                        v
så att stenen och jag tillsammans har:
         (1)                (2)                 (3)                 (4)
        v+h               h+v               v+h                h+v

det vill säga:   Balans

Så när man har fått fram dessa fyra färger med hjälp av ett
avtryck från den personen, helst ett foto, men även en hårlock
duger, kan vi rita upp resultatet.
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Nu till ett par varningsord:
   Om du lägger många stenar på samma ställe i ett rum /
kontor eller hus eller speciellt vid din säng kommer dessa
stenar vibrera eller ”tjattra” tillsammans och sätta upp ett
energifält baserat på sina egna vibrationer och kommer
antagligen skapa en väldigt kaotisk miljö.
   Ofta ger någon en sten till en vän och menar att ”min
intuition” (emotionellt ego) säger mig att den här stenen
passar dig, vi blir smickrade, tar emot gåvan och inser inte
att din vän egentligen säger: jag vill reflektera mitt EGO till
dig.
   Allt vi gör är att reflektera oss själva på den andra personen
och förmodligen, om hon/han tar emot den här gåvan – sätter
vi upp ett stört energifält runt personens aura som sakta men
säkert skadar denna person.
Tänk - att bära smycken, en stor brosch mitt på Hjärtchakra
med många olika stenar. Eller örhängen, en på var sida av
huvudet, två stenar som med hjälp av de små hjärnvågorna
tjattar med varandra genom käkmuskler, tänder och
nackkotorna.

Om du har accepterat innehållet i denna lilla artikel så inser
du att det värsta du kan göra mot en annan individ och han/
hennes aura är att sätta på en person många olika ädelstenar
eller hårdstenar i ett healingsyfte.
Att sätta många olika stenar inom en aura är farligt och borde
därför aldrig praktiseras eller läras ut. För att det på kort sikt
skapar kaos i en aura och på lång sikt kan det få katastrofala
följder.
Egentligen är det först när en healer har rest sin kundalini/
DNA energi upp genom ryggraden ut i auran som healing
med någon kristall börja fungera eftersom det är då den
naturliga energin från vår planet, som arbetar genom
hjärnvågorna opererar med 7-8 Hz och kristallen resonerar
med universums balanserade vibration i samspel med
healaren och den korrekta stenen åt klienten.

Därför har denna sten, om jag kan hitta den, exakt motsatt
polaritet för att balansera mina aurafält och gör mig i harmoni
med mig själv.
Den här stenen är den enda sten jag behöver i min totala
omgivning. Där kanske finns stenar med exakt samma
vibrationer, men det är inte säkert.
Efter att ha testat hundratals stenar och gjort mitt eget
kartotek ser jag att min balanserande sten är flinta. Det är
sorgligt, eftersom jag råkar älska safirer som naturligt finns
i alla färger från svart till vit, men mina känslomässiga och
egoistiska åsikter (behov) har ingenting med saken att göra.
Flinta finns på cirkel (4), safirer på cirkel (8)

Om vi placerar stora klumpar av olika kristaller och stenar i
eller utanför våra hem, sätter vi också upp oroliga energifält
som ytterligare förstärks av underjordiska vattenströmmar
och i synnerhet farliga produkter som TV- apparater, datorer,
mikrovågungar och mobiltelefoner.
Lägg undan alla dom där kristallerna nu. Slå in dom i
bubbelplast och lägg dom i en låda, lämna dom där eller gräv
ner dom djupt långt bort från ditt hus!!
Bär inte juvelsmycken om du inte måste, och begränsa dig
då helst till smycken i trä, ben och porslin så gör du dig själv
en tjänst.
Till sist, om du verkligen är seriös ta en kurs om stenar, som
är på två år minst.
Samtidigt ta en meditationskurs eller insiktskurs för att
frigöra din DNA och komma i kontakt med dig själv och
kristallerna.
Sen kan du börja ditt healingarbete.

Den här artikeln är skriven av Michael Poynder och var
publicerad i mars 2000 i tidskriften:
The Britisch Society of Dowsers.

I romarriket
användes ”ste-
nar”, som man
tillskrev helande
och magiska
krafter, som
läkaren ”ordine-
rade”.
På det viset
utvecklades
Amuletter som
exakt var avpas-
sade på patien-
tens behov.

Normalt använ-
des dessutom
avbildningar av
gamla egyptiska
gudar för att be
om deras hjälp för
tillfrisknandet.

KRISTALLER OCH AURA
FÄRG HEALING

Vilken utbildning
hade dessa läkare
på den tiden??



 Nr. 51 2008-3S L A G R U T A N Sid  18

Nordiska muséet ställde nedanstående frågor till
allmänheten år 1949. Man fick in över 70 svar. Muséet
har inte förnyat frågorna idag men det kanske är
aktuellt igen. Förmodligen är undertecknaren Gustav
Ränk inte längre i tjänst.

Slagrutan har länge varit en omdiskuterad företeelse.
Nordiska museet önskar nu erhålla så många exakta uppgifter
som möjligt.

Har slagrutan använts i Eder bygd som hjälpmedel vid
uppletandet av vattenådror eller en lämplig brunnsplats?
Beskriv hur såg slagrutan ut och hur den användes.

Vilket träslag ansågs vara det bästa till en slagruta?
Har slagrutan några andra folkliga benämningar?
Har slagrutan använts för andra uppgifter, t.ex. för

uppletandet av malmer?
Ansågs slagrutan vara det enda redskapet för detta

ändamål eller användes det förr i tiden också några andra
redskap eller hjälpmedel?

Fanns det personer som hade eller troddes äga en
övernaturlig förmåga, att genom hörsel eller syn förnimma
vattenådrornas förekomst, avstånd och riktning under
jordytan? Användes därvidlag några hjälpmedel eller någon
slags trolldomskonst?

Vilka föreställningar har folk beträffande vattenådrors
förekomst?

Finns det minnen om att några djur t.ex. en tupp eller
en häst instinktivt kan visa vägen till ställen, där vattenådror
ligga närmast jordytan? Har sådana djur verkligen använts
vid uppletandet av en lämplig brunnsplats?

Är det möjligt att bestämma närheten till vattenådror
på grund av förekomsten av vissa växtarter, gräs, träd eller
efter dessas säregna utseende, färg, frodighet o.s.v.?

Är det möjligt att bestämma vattenådrornas belägenhet
efter daggens nedfall under nätterna, daggdropparnas
frekvens etc. eller efter jordytans fuktighet? Hur mättes
fuktighetsgrad? Har det förekommit, att man använt en upp-
och nervänd gryta, fårull, kolbitar eller något annat material?

Har stjärnorna eller deras ställning någon betydelse
för bestämmandet av vattenådror?

Vad kallades sådana personer, som sysslade med
uppletandet av vattenådror och brunnsplatser? Sysslade
endast män eller även kvinnor med detta? Fick de någon
betalning för sitt arbete? Fanns det några som i större
utsträckning livnärde sig på så vis? Nämn kända slagrutemän
som Ni känner till eller har hört talas om.
Beskriv de fall där slagrutan eller något annat medel kommit
till användning vid sökande efter vatten.

Gustav Ränk.

nordiska museet frågade 1949

Sänd i så fall Dina minnen, skrönor, historier, myter till
ordföranden. Vi kanske kan intressera museets hand-
läggare att ta emot dagens kunskap omkring slagruteriet.
En del kommer vi att presentera i Slagrutan.  Adressen
finns på sidan 2.

Agne Olausson

Det kanske är dags att uppdatera Nordiska museets un-
derlag om slagrutan och dess användning i dagens sam-
hälle- kanske som en gåva till 50 års jubileet av fråge-
ställningen?

Ett klipp ur Gästboken på våra nätsidor
www.slagruta.org.

Namn:   Gert Jehander
Nummer:   28

Jag letade kabel (före grävarbeten) varje sommar under 15
år med hjälp av 2 L-formade metalltrådar.
Hårdlödningspinnar (brons/mässing) verkade fungera bäst.
Jag använde ochså elektroniska sökare, men dom var för
känsliga för dom kraftiga elektriska fält som omger en
spänningssatt kabel. Med pinnarna kunde jag plocka en 5
mm blykabel (telefon) bara en halvmeter från en
högspänningskabel. Pinnarna fungerade inte alls på min
kollega, till hans stora besvikelse. En gång gick jag en
sträcka på 75 meter för att hitta en kabel, ungefär halvvägs
fick jag ett starkt utslag, jag spakade lite i mossan, och upp
kom ett gammalt sågblad, så nog fungerar det på metall.
Kompisen frågade om jag kunde hitta vatten, vilket jag
aldrig provat. Hans morbror kunde, och vi upprepade vad
han hade gjort, en sälgklyka fick bli första försöket, och
jag fick utslag på samma ställen som hans morbror. Ett var
en dräneringsslang ungefär en halvmeter djupt, på det
andra stället grävde vi, och efter 3 meter kommer vatten.
Nu var det för mycket järn i det för att använda till
matlagning och tvätt, så det fick bli 200 meter slang till
närmaste stadsvatten.

IngMari Krappedahl
provar slagrutan för
första gången på
”ProvaPå” på
Källviken.
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Aura: Ett fält - en utstrålning -
sammansatt av olika färger som
omger människor, djur och växter.
Fälten kan variera i storlek och färg
beroende bl.a. på hälsa, sinnes-
stämning och energi-påverkan.
Bergsprickefält: Jordstrålningsfält
av skadlig typ som uppstår över
bergssprickor och krosszoner.
Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) De
uppstår där kroppens icke-fysiska
energikanaler (meridianer) samman-
strålar i energikanalscentran. De sju
största chakras nerifrån: Rot (röd),
Sex/mjält (orange), Solarplexus
(gul), Hjärt (grön), hals (ljusblå),
Pann/tredje ögat (mörkblå), Kron
(violett).
Chakralinjer: De sju stora chakras
har var sitt gitternät på marken med
N/S och Ö/V orientering. Sex/
mjältchakranätets korspunkts-
”sprötändar” användes vid av-
störning enl. A Groths metod.
Currylinjer: En typ av regelbunden
jordstrålning som bildar rutnät med
ca. 4 meters linjeavstånd mellan
linjer av samma polaritet. Linjerna är
orienterade i SV/NÖ och SÖ/NV.
Currykorspunkt: (alt. Currykryss)
En yta där två Currylinjer korsar
varandra.
Dubbelkorspunkt: Ett område där
Curry- och Hartmannkorspunkter
sammanfaller.
Gitter/Gitternät: Kallas ofta rutnät.
Termen vill ge en tredimensionell bild
av de olika rutnäten som går som
ridåer genom landskapet.
Hartmannkorspunkt: (alt. Hart-
mannkryss).
En yta där två Hartmannlinjer korsar
varandra.

Hartmannlinjer: En typ av regel-
bunden jordstrålning som bildar
rutnät med drygt 3 meters linje-
avstånd mellan linjer av samma
polaritet. Linjerna är orienterade i
N/S och Ö/V.
Healingpunkter/välgörande jord-
strålning:
En del jordstrålning är välgörande för
människan. Cirklar eller kvadrater
benämns healingpunkter. Det finns
även välgörande linjer.
Jordstrålning: Är ett samlingsnamn
för energier som strålar till och från
jorden. Jordstrålning är bl.a. de fem
vanliga linjetyperna: Curry, Hart-
mann, vattenåder, jordström och
bergsprickefält (Observera! jord-
strålning är inte elektromagnetiska
fält, magnetfält eller radioaktiv
strålning).
Jordström: En typ av oregel-
bunden jordstrålning (jmf. vatten-
ådror) där både riktning och bredd
varierar om man följer linjen. Spe-
ciellt linjens mittzon (ca. 30 cm) är
skadlig. Färgen är svart. Enligt A
Groths frekvenstabell är jordström-
mens grundfrekvens: 47,3 Hz (jmf
elektricitet: 50 Hz.) Avstörnings-
frekvens: 94.5 Hz.
Leylinjer: Benämning på jord-
strålningslinje som är uppbyggd av
flera smala parallella linjer. Ibland
förbinder en leylinje gamla kult-
platser med varandra.
Pekare: Tunna L-formade vinkel-
pinnar av metall.
Pendel: Vanligtvis en tunn tråd
eller kedja med något form av lod.
Kan vara av olika material.

Polaritet: Är antingen (+) maskulint
(Yang) eller (-) feminint (Yin). Om
man frågar efter positiv polaritet går
- för de flesta - slagrutan uppåt,
pekarna slår inåt och pendeln rör sig
medurs. Vid negativ polaritet går
slagrutan, pekarna och pendeln
omvänt.
När vi talar om polaritet är det vik-
tigt att vi säger positiv polaritet eller
negativ polaritet (och inte enbart
(+) eller (-) för att undvika miss-
förstånd.
I begreppen positiv alt. negativ po-
laritet ligger inte någon värdering.
Slagruta: Smal Y-formad grenklyka.
Idag tillverkas ofta slagrutan av två
smala plastpinnar som surras sam-
man i ena änden. Den hålls sedan
som en trad. klyka.
Störzon: En yta där jordstrålnings-
fenomen påverkar olika former av liv
mestadels negativt.
Vattenåder: Över vattenådern bildas
ett jordstrålningsfält som kan indi-
keras med slagruta exempelvis vid
brunnsletning. Vattenåderfältet
korresponderar mot vattenåderns
riktning och bredd. Det är ej bra att
sova över en vattenåder, särskilt inte
om denna korsar en annan jord-
strålningslinje.
Växelströmsparallellerna: Kraftfält
som medför slagruteutslag för
vatten, runt eller på ena sidan om en
äkta vattenåder. Trots att de inte
innehåller något vatten. De kallas lilla
och stora parallellen. Denna störning
tycks ha uppstått på grund av
påverkan från vår tekniks elektro-
magnetiska fält.

ORDLISTA en kopia ur slagrutan nr. 14

På mångas begäran har vi den här gången tagit med en gammal ordlista ur ett tidigare nr.
Några av förklaringarna kräver en uppdatering till dagens uppfattning och vi hoppas att kunna
återkomma till detta.
Speciell hänsyn borde då tas även till det vi idag har gett namnet  AGS-steg, därmed menas
Arne Groth´s frekvenstabell. I stället för att ge ”nyupptäckta” störzoner nya namn så är det
genom denna tabell möjligt att jämföra våra iakttagelser.
Även en del nya ord tarvar sin förklaring.
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Följ även med Lannge på intressanta brsök i flera ande- och spökhem-
sökta hus, där förbryllande upplevelser väntar.
Lannge tar också upp en intressant UFO upplevelse vid en sjö i Söder-
manland.

         Ny högintressant bok från Parthenon förlag
                           Elisa                           Elisa                           Elisa                           Elisa                           Elisabeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngeeeee

för tillvarons andliga sida, tröst till dem som sörjer och goda råd till dig som
vill utveckla dina egna intuitiva talanger.

BESTBESTBESTBESTBESTÄLL DIREKT FRÅNÄLL DIREKT FRÅNÄLL DIREKT FRÅNÄLL DIREKT FRÅNÄLL DIREKT FRÅN
FÖRLAFÖRLAFÖRLAFÖRLAFÖRLAGET GET GET GET GET TILL SPECIALPRIS!TILL SPECIALPRIS!TILL SPECIALPRIS!TILL SPECIALPRIS!TILL SPECIALPRIS!
240 sid, inbunden. Endast 198:-, bara 20:- porto tillkommer.
Gör så här: Sätt in 218:- på Plusgiro 1959-6, Parthenon AB,
och glöm ej att skriva ”Budbärare” samt ditt namn och adress på
meddelandet till betalningsmottagaren eller på girokortet.

På wwwwwwwwwwwwwww.par.par.par.par.parthenonshopthenonshopthenonshopthenonshopthenonshop.se .se .se .se .se hittar du både de nyaste spännande
böckerna och ett stort sortiment av antikvariska böcker inom esoterik

och new age som är slutsålda i bokhandeln. Välkommen att fynda!

PPPPParararararthenon Fthenon Fthenon Fthenon Fthenon Förörörörörlalalalalag & Bokhandel,g & Bokhandel,g & Bokhandel,g & Bokhandel,g & Bokhandel, Bo Bo Bo Bo Box 3053,x 3053,x 3053,x 3053,x 3053, 611 03 Nyk 611 03 Nyk 611 03 Nyk 611 03 Nyk 611 03 Nyköpingöpingöpingöpingöping
TTTTTel 0155-28 97 60 (Tel 0155-28 97 60 (Tel 0155-28 97 60 (Tel 0155-28 97 60 (Tel 0155-28 97 60 (Telefelefelefelefelefonsvonsvonsvonsvonsvarararararararararare)e)e)e)e)

      Budbär      Budbär      Budbär      Budbär      Budbärararararare fre fre fre fre från det okändaån det okändaån det okändaån det okändaån det okända
Ett av våra mest efterfrågade medier beskriver sin fängslande
livsresa och lär dig finna din egen kraft!
ElisaElisaElisaElisaElisabeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngbeth Lanngeeeee, ett av våra mest ansedda svenska medier
och känd från TV-produktionerna Andarnas makt, Det okända
och Akademin för det okända, berättar sin fascinerande historia
i denna bok som är sprängfylld av spännande upplevelser, visdom
och humor. Med sin mång-åriga erfarenhet som medium och sitt härliga
slagfärdiga sätt ger hon inspirerande budskap till alla som intresserar sig

Med anledning av artikeln på sidan 16 och 17 visar
vi här även en originalbild av Magers rosett.
Skivan utvecklades av fransmannen Henry Mager
i hans bok ”Water diviners and Their Methods”, som
publicerades av G Bell & Sons London år 1931.

Du skall älska dig själv lite högre än du
älskar andra; annars blir du utnyttjad.
Men du skall betrakta en annan människa
som ett konstverk, som du inte har rätt
att ingripa störande i för dina egna plan-
ers skull.
             Poul Henningsen


