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Framsidesbild på olivträd från Samos i
Grekland är tagen av Ulrika Örjas.

H

östen är kommen. Här på västkusten
är det den bästa tiden på året. Varmt i
vattnet. Varmt i luften. Klar luft. Trängseln på sjön och på vägarna har upphört.
Det är också början på vintern och lite
funderingar på vad jag skall göra då men
också funderingar på vad vi i SSF kan
göra.
Det Nordiska Slagrutemötet är avklarat
och betyget var gott. Allt fungerade.
Vädret var bra (d.v.s. inget regn) när det
behövde vara bra. Detta var det första. Vi
hoppas på Norge nästa år och jag vet att
planeringen redan påbörjats. Kanske Finland? Kanske Danmark? Jag tror mycket
på samarbete över gränser, inte bara
landsgränser. Det kan vara utvecklande.
Just nu förbereder jag en slagruteutfärd
till Vadstena m.fl. ställen och läser då
igenom material jag skall ha med. Robert
Carlesten säger i sitt ”Välkommen till
Slagruta och jordstrålning - ett speciaarbete.”: Att det finns mycket kvar att
ut-forska här i världen är väl den största
lärdomen jag fått under arbetets gång.
När jag i maj -96 inledde det hela visst jag
inte mycket mer om en slagruta än vad
den påstås kunna användas till och hur
den ser ut. Idag vet jag att den fungerar
och även en hel del om hur. Men ju mer
man försöker lära sig om detta ämne, ju

Ordföranden
tar
ordet!
Agne Olausson
mer upptäcker man att det finns att lära.
Men som jag nämnde i inledningen, så bör
man inte blint tro på allt man läser, vilket
också medför att det är svårt att dra några
konkreta slutsatser nu vid arbetets slut.
"Enbart det du personligen erfarit kan
kallas för kunskap - allt annat är bara
information" - Albert Einstein.
Det är kanske så,
Åtminstone för min del,
Att ju mer jag lär om de
Intuitiva sökmetoderna
Ju mer inser jag att jag
Inte begriper
Utbildning
För att vi skall fortbilda oss så arrangerar
vi några kurser som syns på annan plats i
tidningen.
H3-antennkurs kanske något specialiserad. Nybörjarkurs AGS också något
specialiserad men på ett annat sätt.
Utfärd till Hönö. Javisst är det utbildning
att träffa likasinnade på en utfärd och
utbyta erfarenheter och i lugn och ro testa
nya platser. Övning och utbildning gör
ökade färdigheter. Stora sångare, musiker,
idrottsmän m.fl tränar varje dag för att

ligga på topp. Hur ofta tränar du på att
känna energier? Jag gör det i alla fall för
sällan. Jag frågade en erfaren medlem en
gång hur mycket han tränar: ”Minst en
kvart varje dag och gärna mer”. Öva och
snacka kan vi ju också göra lokalt.
Lokal övning
KinneKulleRutan, Skånska Slagruteföreningen, Slagrutan Tvärs och Jordstrålningssällskapet i Stockholm är de
lokala föreningar som nu finns inom SSF.
Det finns ytterligare en förening i Skåne
men den känner jag inte närmare till.
Arbete pågår för att starta en lokalförening i Dalarna och dito i UmeåSkellefteå-trakten (se notiser på annan
plats i Slagrutan). Det behöver ju inte vara
en förening för att vi skall kunna träffas.
Har Du något intressant hos Dig. Bestäm
plats och dag/tid för en utfärd och inbjud
rutgängare i närheten. Vet Du inte var dom
finns så kontakta Anita så kan hon kanske
hjälpa Dig med medlemsförteckning.
Behöver Du hjälp?
Kontakta styrelsen och/eller något studieförbund.
Vi har diverse marknadsföringsmaterial
som kan vara bra att ha.
Kontakta gärna mig på tel 0523-66 25 92
eller epost agne.olausson@slagruta.org
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Vad ligger bakom slagrutan?

Denna artikel skrev Gunnar Lybeck (1881-1961) efter många års ingående forskning av hur slagrutan fungerar. Artikeln publicerades i i nummer H:2 1952 av
tidskriften Grundförbättringar som gavs ut av Sveriges Geologiska Förbund.

Av civilingeniör GUNNAR LYBECK, Stockholm. Del 2.
(Fortsättning från Slagrutan nummer 53)

Slagrutans mekanik
I det följande har jag inskränkt mina undersökningar till den
traditionella slagrutan av klyktyp och har utgått från, att det
vedertagna slagrutegreppet tillämpas. De resultat jag kommit till
torde emellertid i regel gälla även när rutans skänklar endast hållas mellan tum- och pekfingrarna.
Det normala utgångsläget vid rutor av denna typ är i allmänhet
horisontalläget. Vrider man därefter händerna inåt, slår rutan
ned, men vrider man dem utåt slår den uppåt. Detta är givetvis
rent mekaniska effekter och har ingenting med slagpunkter att
göra. Var och en som hållit i en slagruta torde ha konstaterat
dessa förhållanden. Jag har benämnt denna inverkan på rutan för
vridningseffekten. Olika författare göra gällande, att det är dessa
vridande muskelrörelser som förorsaka rutans reaktion ovanför
t ex en vattenförekomst, ehuru de då utlösas aven strålning av
elektrisk natur eller kraftfält av något slag. Huruvida denna teori
har någon reell grund, saknar jag emellertid möjlighet att yttra
mig om. “Vridningseffekten" torde, enligt min erfarenhet, huvudsakligen spela en roll då det gäller att medvetet påverka rutan, bl.
a. vid densammas injustering i utgångsläge.
Den effekt, som vid rutans reaktion emellertid spelar en domine
rande roll är vad jag kallar slirningseffekten. Den primära impulsen till denna effekt är av psykisk natur, såsom tro, önskan,
undermedvetna inflytanden eller telepatisk påverkan. Teoretiskt
sett är det ju inte uteslutet att inverkan av strålning eller kraftfält
även skulle kunna utlösa denna effekt.
För att emellertid klargöra hur en dylik impuls överföres till en
mekanisk effekt, göra vi följande experiment. Gnid in händerna
med såpa och fatta därefter rutan. Varje försök att placera den
i utgångsläget visar sig emellertid fruktlöst, rutan sjunker med
spetsen ned mot marken och låter sig inte med några handrörelser
tvingas upp i horisontalläge. Orsaken härtill är, att den annars
mellan handflatorna och rutans skänklar rådande friktionen, som
normalt bidrager till att hålla rutan i utgångsläget, genom såpan
starkt försvagats. Tänker man sig nu att handflatorna kunde
avsöndra ett smörjmedel liknande såpan, då suggestionen sätter
in, blir ju följden den, att rutan' sjunker ned med spetsen mot
marken av sin egen tyngd. Om sedan handflatorna absorberar
smörjmedlet sedan suggestionen slutat verka, kvarstannar rutan i
utgångsläge när den förts upp.
Den vanliga anmärkningen mot denna teori är, att det ju är
en dårskap att påstå att en ruta med en vikt av ett eller annat
hektogram skulle slå endast av sin egen vikt, när varje slagruteman vet, att den kan slå med sådan kraft att skänklarna vridas
av i händerna. Det är alldeles riktigt att detta kan inträffa, men
det sker inte genom vridning utan genom brytning. Skall man
försöka hindra en ruta att slå, som friktionslöst lagrats i händerna,
kan detta endast ske genom brytning, vilken metod man helt
automatiskt tillgriper. Saken kan enkelt bevisas genom att göra
försöket med såpade händer. En sönderbruten ruta blir följden om
materialet i denna över huvud låter sig brytas. Svårigheten för
menige man att inse dessa enkla fakta sammanhänger med vår
bristande förmåga att tänka oss in i en friktionsfri tillvaro. Om en
slagruta brytes sönder är detta ett bevis för att rutan slår på grund
4
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av slirningseffekten. Någonting dylikt är nämligen inte tänkbart
när rutan enbart påverkas av vridningseffekten.
Vad talar då för att en psykisk påverkan kan bidraga till
att handflatorna skulle kunna avsöndra, resp. absorbera något
friktionspåverkande sekret? Fysiologiskt är ju något sådant inte
otänkbart. Man kan ju därvidlag hänvisa till en mångfald avsöndringar i den mänskliga organismen som dirigeras av psykiska
effekter. Som exempel vill jag endast nämna tårar, kallsvett och
stigmatisering.
Att rutan påverkas av handflatornas konsistens framgår av, att
rutan icke slår, om handflatorna äro abnormt uttorkade, vilket
exempelvis kan bli resultatet om händerna hålles så länge i vatten
att fettet i huden lakas ut. Prof. Tromp har visat att det elektriska
motståndet i huden på händernas insida varierar starkt och samman hänger med rutans reaktioner, ett förhållande som tyckes
stödja mitt antagande av varierande avsöndringar på handflatorna. Detta har emellertid icke lett prof. Tromp till slirningseffekten. Denna av uttorkade händer föranledda slagruteblindhet
försvinner först när händerna fått igen sin normala fetthalt.
Som jag tidigare omnämnt kan rutan enligt Couè-metoden upp
agiteras så att den slår oavbrutet under en längre stund och kräver
särskilda åtgärder för att kunna stoppas. En dylik åtgärd är att
massera blodet från händerna. Emellertid uppnås Samma resultat,
om händerna kraftigt torkas på en handduk. Detta tyder på att
överskottet på smörjmedel, som tvingat rutan att slå utan avbrott,
genom torkningen bortskaffats. Orsaken till den inträffade eftersläpningen på 4 min. vid demonstrationen av långdistansstrålning
torde sålunda få anses ha varit ett överskott på smörjmedel.
Samma försök, gjort i motsatt led, där rutan agiterats att icke slå,
medförde några minuters slagruteblindhet, som emellertid kan
hävas genom att massera blodet mot händerna. Samma resultat
kan också uppnås genom att man andas i händerna, vilket är
tillräckligt för att åstadkomma en effekt, som gör att rutan åter
fungerar.
Något som ganska tydligt talar för slirningsteorin är, att rutan
icke kan bringas slå under några omständigheter, om händerna
iklädas gummihandskar. Samma effekt har silkesvantar (enl. en
amerikansk uppgift) eller om händerna ingnidas starkt med t ex
vetemjöl. f samtliga fall hindras variationer i hudens konsistens
att göra sig gällande. När det gäller vridningseffekten ha dylika
åtgärder emellertid inga som helst hindrande inflytanden på
rutans rörelse.
Att det är psykiska inflytanden, som ger impulsen till rutans
reaktion, torde med al~ önskvärd tydlighet framgå av mina tidigare relaterade experiment. Ett antagande, att rutans nedslag över
abstrakta figurer skulle betingas av andra orsaker än helt psykiska
inflytanden, får väl anses sakna varje grund.
Det är, som bekant, en ganska spridd uppfattning, att rutans
nedslag vore att hänföra till »omedvetna, krampaktiga rörelser
i händerna». Under otaliga slagruteförsök har jag emellertid
konstaterat, både på mig själv och andra, att inga som helst
muskelrörelser eller spänningsvariationer i händer eller armar äga
rum. Detta torde också vara en erfarenhet som delas av de flesta
slagrutemän, skulle jag tro.
Kontentan av ovanstående, är att slagrutan dirigeras av psykiska inflytanden samt att mekaniken härför är en förändring av
friktionsförhållandena i slagrutemannens händer, vilka påverkas
av dennes tro eller önskan eller av undermedvetna eller telepatiska inflytanden.
fortsättning följer längst ner på sidan 6

Traditionell finsk sjukdomspendling
Leif Paulin
Leif kommer från Vasa i Österbotten,
Finland där han är ordförande i Österbottens slagruteförening och vice ordförande
i Finska Slagruteförbundet.
Han berättar på Nordiska slagrutemötet
mycket underhållande och med varm
humor om hur han började med pendling
enligt gammal finsk tradition. Leif visar
och berättar om sina egenhändigt snidade
träpendlar som gjorts enligt beskrivningen
i den gamla bok som startade hans intresse
för sjukdomspendling. Här följer ett litet
utdrag ur Leifs behandlingsbeskrivning:

Sjukdomspendling för nybörjare
Att mäta auran
En frisk person har en aura på 170 cm,
mätt rakt framifrån. På grund av jordstrålning, nedsatt hälsa eller ålder kan auran
vara mindre än väntat. Att mäta en persons
aura säger därför något om hur personen
mår. En ung person har liten aura, en vuxen har normalstor och åldringar mindre.
På currykryss minskar auran drastiskt
varför man bör mäta en persons aura på
en neutral plats och undvika currylinjer.
Vanligen mätes auran med vinkelpekare
och utifrån inåt mot kroppen. Gå långsamt
fram!

Att undersöka en person
Man bör alltid fråga först innan man mäter
en persons aura eller pendlar en persons
kroppsfält. Det är ju att gå en person inpå
livet och kräver därför taktfullhet och hänsyn. Är utomstående närvarande bör man
tänka på vad personen vill behålla som
personlig information och vad som tillåts
bli offentligt. Speciellt gäller detta könsbestämning av ofödda barn, en känslig sak
för den blivande familjekretsen.
Det vanligaste redskapet är en sjukdomspendel. En träpendel av rönn är att
rekommendera. En kopparpendel kan
ge personen obehagliga stickningar eller
brännande smärtor om organ är inflammerade. Ovanför ett inflammerat ställe
början pendeln snurra, medsols.
De sju chkrapunkterna
De klassiska energicentra, (chakras) brukar beskrivas som runda kraftpunkter i en
linje från blygdbenet, 12 centimeter under
bältet till hjässan (flinten) ovanpå huvudet.
Ett kraftigt hjässchakra brukar avbildas
som en rund ring ovanför huvudet och
avbildas ofta på helgonbilder och Jesusgestalten.

lysande område ovanför en stående (eller
sittande) persons huvud. Speciellt anses
långt eremitliv och aktivt hantverk eller
konstnärskap främja uppkomsten av
ett kraftig hjässchakra. Viktigt för en
sjukdomspendlare
att undvika dessa
sju kroppschakras
vid mätning av
kroppsfältet för att
kunna detektera fram
eventuella sjukdomar hos patienten.
Kroppschakras ger
pendeln en cirkelrörelse i riktning medsols. En full urinblåsa gör däremot att pendeln däröver börjar
snurra motsols.
Att mäta ett kroppsfält
Vid sjukdomspendling placeras personen på rygg (inte på sidan) på en bänk.
Pendeln hänges nära kroppen, eftersom
personkraftfältet inte är så kraftigt. Man
börjar pendlingen mitt på kroppen och tar
in “frekvensen”.
Pendeln ska svänga i kroppens längdriktning eller således längs det kraftfält
personen har. Vid ett defekt område på
kroppen reagerar pendeln på avvikelsen i
personkraftfältet genom att svänga tvärs
över istället för längs kroppen eller den
undersökta extrementen.

Det finns personer som kan se hjässchakrat som ett lila, cirkelformat svagt
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I

juni i år var jag och delar av min
familj till Samos, den gröna ön, som
ligger i Greklands ö-värld. När det
vart bestämt att vi skulle fara till Samos,
så läste jag lite om ön och hittade redan då
ett mål jag ville besöka, nämligen Heras
Tempel, platsen talade starkt till mig.

Och så blev det då dags för ett besök på
Heras Tempelområde. Det kändes oerhört
spännande att få kliva in på detta gamla
heliga område. Med pekarna i högsta hugg
började jag känna in energierna.
När man först kommer in på området så är
där en lång stenbelagd gata och på sidan
av denna gata så ser det ut som det varit
både någon sorts mur, byggnader och
statyer. När jag gick på gatan och kände
in energier och lika i det som var rum så
var där positiv energi överallt men om jag
gick igenom det som varit vägg el mur så
slog pekarna genast om och blev negativ.
Det var samma utslag i alla rum jag gick i
över hela tempelområdet.
En bit utanför en av statyerna fanns
negativ energi runt om men gick jag
närmare statyn så slog pekarna om, själva
statyn stod i positiv energi. Tyvärr hann
jag inte kolla hur linjerna gick på detta
område, vissa i familjen tröttnade ganska snart och ville åka vidare. Tyvärr så
blev inte besöket så långt som jag hade
velat. Men en sak till som jag hann med
var att prata med två kvinnor som visade
intresse och frågade vad jag höll på med,
så jag fick prata slagruta på engelska,

6

Mitt besök på Samos
väldigt spännande. En av kvinnorna ville
prova och fick då utslag på en gång, hon
blev jätteglad och ännu gladare när hon
fick ett par pekare. Jag tror hon tillhörde
utgrävningsfolket, som också arbetade för
fullt lite här och där.
Hoppas jag får möjligheten att i framtiden besöka denna fantastiska plats igen
och då kunna göra en mera ingående
undersökning, det var väldigt fritt att gå
omkring överallt bara man inte klättrade
upp på ruinerna.
En av dagarna gick jag upp före soluppgången för att börja en ensamvandring upp
till Pythagoras grotta som ligger ca 4 km
från där vi bodde. Solen var på väg upp
när jag startade min vandring. Gatorna var
tomma jag hörde endast havets brus och
fåglarnas sång, underbart.
Vägen gick slingrande uppåt, kändes
mycket längre än 4 km, otroligt vacker
natur och berg på sidan om vägen. När
jag går där så lägger jag märke till hur
olivträden ser ut och hur dom växer, och
jag tänker att det ska jag kika närmare på
när jag vandrar hemåt.
Till slut är jag då äntligen framme vid bergets fot, ska nu bara börja min uppstigning
till grottan. Stigen upp var väldigt fin att
gå på, någon el några hade gjort stentrappor ända upp, men man måste ändå vara
försiktig för räcke fanns ingenstans, och
det var väldigt brant. Den allra sista biten
upp var en gjuten trappa helt målad i vitt.
Så kom jag då upp till denna grotta som
låg hiskeligt högt upp.
På väg upp, kanske lite mer än halvvägs så
låg ett litet kapell på en avsats. Det fanns

...forts från sid 4, Slagrutans mekanik,
Gunnar Lybeck.

något som jag dock aldrig kunnat konstatera.

Huruvida naturinflytanden kunna påverka
rutan kan jag, som jag tidigare framhållit,
icke yttra mig om. Skulle så vara fallet,
förefaller det mig egendomligt, att icke,
vid de tusentals slagruteförsök jag före
tagit över abstrakta slagpunkter, dylika
inflytanden uppträtt i form av störningar,

En mycket viktig faktor är det förhållandet, att slagrutan ovillkorligen måste
handhavas aven mänsklig individ för att
fungera.
Av mina undersökningar torde framgått,
att det subjektiva inflytandet dr aven sådan
styrka, att en slagruteman icke kan tänkas
undgå att påverkas därav. Till detta kom-
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även ett liknade kapell längst upp vid grottöppningen. Kapellet vad väldigt vackert
smyckat inuti. Jag kollade med pekarna
precis i kapellets dörröppning och där slog
dom ihop, negativt. Så tog jag bara ett steg
in och där for dom isär, positivt. Ville inte
gå in i kapellet och gå runt så jag nöjde
mig så.
Grottan var djup och mörk så ja gick inte
in så långt, hade ingen lampa med mig och
dessutom stod där en varningsskylt. Jag
satt utanför grottan och njöt av utsikten en
stund, sen började jag min vandring neråt.

Jag kom till olivträden igen, dom
växte överallt, en del planterade och en
del vildväxta. Det som jag tyckte var så
speciellt var hur stammarna såg ut, ihåliga,
snedväxande, uppfläkta, spräckta och ganska många hade blixten gått ner i. Själva
kronan på trädet var grön och verkade
växa fint.
Jag kollade energierna runt 20-30 träd
och alla stod i Currykryss. Försökte hitta
något olivträd med oskadad stam men jag
hittade inget. En stam kunde se fin ut från
ett håll men var helt spräckt eller uppfläkt
på andra sidan. Märkligt fenomen.
Om någon får möjlighet att kolla detta
eller som redan gjort det, skriv och skicka
in till Slagrutan.
Samos, en ö värd att besöka!
Detta var lite från min vecka på Samos
Ulrika Örjas

mer dessutom, att inflytanden av telepatisk
natur bevisligen kunna göra sig gällande,
varför av slagrutan registrerade resultat
måste bli en blandning av dessa nämnda
påverkningar samt naturinflytanden, om
nu sådana existera.
Man bör därför kunna utgå ifrån att allt
sökande efter vatten e. dyl. med slagruta
blir i högsta grad otillförlitligt och saknar
varje ekonomiskt berättigande.

Det händer!

Vad händer?

S

öndag 25 augusti besökte jag en spiritistisk gudstjänst i Göteborg. Sveriges
Spiritistiska kyrka grundades 2005 av
Reverand/ Pastor Andreas Hindström. Den
enda kyrkan i Sverige ännu.
I Uppsala Nya tidning - av alla tidningar
– läser jag tisdag 18 aug om den första
icke kristna pastorn i Svenska försvaret.
Regina Birkehorn, boende i Tobo utanför
Uppsala, som tidigare jobbat i norska
försvaret. Hon har utbildat sig inom nyandligheten och jobbar med krishantering.
I artikelns faktaruta står: ”Huvuddraget
inom trosriktningen – New Age – är
att människan själv bär på enorma inre
förmågor, som kan utvecklas om hon/han
öppnar sig för den kosmiska energin.
En av huvudtankarna är att om tillräckligt
många människor utvecklar sin potential
kommer en ny tidsålder ( New Age ) att
bryta in”.
Och i Irland hör jag att man diskuterar
om att det ska vara straffbart att kritisera
religionen.

Malin och Mali-Bambo/Malins
kyrka på Solleröskogen i Mora
Jag börjar med att berätta något om den
plats på Solleröskogen inom Mora kommun i Dalarna, som är närmast förknippad
med legenden om Malin. Bambo var förr
i tiden barnens namn på kyrkklockorna,
vilkas klang liknades vid ett ”bambande”
ljud. Namnet Mali-Bambo syftar på
ett mycket stort klippblock, som ligger
liksom ensamt utkastat i skogen. Här
korsades förr två betydelsefulla rid- och
gångstigar.
De flesta berättarna har förmodligen
haft Arosenius som källa, som 1865 skrev
om Provinsen Dalarne. Så t.ex. Karl-Erik
Forsslund i bokverket ”Med Dalälven från
källorn till havet”.
Sägnen om Mali-Bambo beskriver
händelser från Digerdöden, från mitten av
1300-talet, som här i Mora då benämndes
Pestilentian. Många solleröbor som
flydde undan farsoten tog först färdvägen
västerut förbi det stora klippblocket mot
Värmland.
Bland de flyende fanns, enligt legenden,
en vacker ungmö som hette Malin. Hon

S

öndag 1 augusti 2009 Kollade jag
leylines vid Vaksala kyrka i Uppsala.

HJÄRTCHAKRATS FÄRG VAR ROSA
- KÄRLEKENS FÄRG Jag har under halva juli följt ”Fader Jord”
energier ( fick till mig detta 1 juli ) som
skulle manifesteras tisdag 7 juli.
Färgerna i de strålar som utgick från 11
olika manifesteringsplatser i Gamla Uppsala varierade mellan rosa, blått, lila
eller vitt. Alla fälten låg längs baksidan av
kullarna. En redovisning av detta följer i
nästa nummer.
Svante Lindström, Magnus Bråthen och
Karin Persson fann 10 manifestrerinsplatser nedanför Uddevalla. Svante rapporterade om detta på höstmötet i Strömstad.
I Upplands Väsby uppmätte Åke Pihlgren
Bovistal på omk 11000. I Uppsala fick
jag omk 12 000.
Mycket höga tal m.a.o. Bra för oss människor är ett Bovistal på omkring 6 500.
Ändrade energiförhållanden påverkar
oss mer eller mindre såväl fysiskt,
psykiskt som andligen. Så vad vi äter och
hur vi förhåller oss till livet är extra viktigt
nu och framöver.
var vida beryktad för sin fromhet och
medmänsklig kärlek. De flyendes första
lägerplats var i närheten av det stora klippblocket. Därstädes gjordes offer och bön
för att blidka himmelska makters vrede
och för att utverka helgonens beskydd
under den fortsatta vandringen.
Fromma munkar hade predikat läran om
Vite Krist och man hade även en enkel
timmerkyrka och en präst på Sollerön vid
den tiden. Sollerön var på den tiden en
ganska välmående bygd härrörande från
vikingatid och järnhantering.
Vid det stora klippblocket fick den
fromma Malin syn på ett kors med Frälsarens bild på stigen. Kanske någon pilgrim
i bön hade tappat det. Malin fick därvid en
uppenbarelse om att vårda de sjuka och att
bl.a. ge de döende nattvarden. Hon utförde
allt som frälsaren själv skulle ha gjort, om
Han varit där.
Malin förrättade varje dag gudstjänst
vid det stora klippblocket, där hon funnit
korset och mött Frälsaren. Malin drabbades även själv av pestilentian och

Om bl.a. de kraftiga samband under juli
månad, 7 och 22, vad det gäller mån -och
solförmörkelse med de kosmiska energier
och ljusaktiveringar som påverkar oss
eller har gjort detta, går att se på internet
under följande:
www.lightworkers.com
http://spiritlibrary.com/celia-fenn
http://www.starchildglobal.com
se även
www.fredpajorden.se
www.calleman.com
Solförmörkelsen 22 juli, med omkringliggande astrologiska förhållanden, var
oerhört stark. Den kvinnliga solenergin
aktiverades här.
I egyptisk kosmologi benämns den manliga energin med Fader Jord (=Geb).Den
kvinnliga med Moder Sol (=Nut ).
Att gamla kunskaper från Sirius kan hjälpa
vår jord omnämns nu.
Det handlar om att i det kollektiva medvetandet kommer de gamla energierna
dualitet och polaritet att ersättas med YIN
och YANG som kompletterar varandra.
Den nya jordens essence innebär att förhandla med ömsesidig samverkan och att
eftersträva det högsta bästa.
Doris Brink
begravdes i närheten av det stora klippblocket.
Det finns mycket kraftiga energier i
och omkring det stora klippblocket MaliBambo. Det ligger där liksom ett stort
elektriskt batteri med minuspolen mot
öster och pluspolen mot väster. Blockets aura sträcker sig flera tiotals meter
utanför blocket och det är en märklig stilla
atmosfär i dess omgivning. Det kan liknas
vid att gå in i en gammal kyrka med dess
positiva påverkan på människan. Ca 200
meter från Mali-Bambo går denna tydliga
energigräns i naturen. Jag upplever att här
går gränsen till naturkyrkan Mali-Bambo.
Jag stannar alltid upp där och ber om
tillåtelse att få beträda den, enligt legenden, heliga platsen. Jag ber samtidigt om
tillåtelse att få utföra vissa intressanta
energiobservationer inom området under
min vistelse där. När jag efter mitt besök
passerar ut ur området, så tackar jag för
det beskydd, jag fått under min närvaro
där. Det känns nämligen alldeles tydligt,
att jag har sällskap av både naturväsen och
av andliga väsen under besöket.
Ivar Sjöberg
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Vad är Leylinjer och hur uppstår dom?
En översättning av en artikel i ”Zeitschrift für Geobiologie” Nr. 4+5/2006 skriven
av F. Bongart.

Alla i den här artikeln angivna talvärden är inställningsvärden
(grepplängd) för Lecherantennen i cm enl. Reinhard Schneider.
(Red. anm.: inställningsvärdena gäller även H3-antennen).
I radiestetisk litteratur beskrivs Leylinjerna som Geomantiska
zoner, som sträcker sig raklinjigt över stora avstånd och förbinder
heliga platser med varandra. De engelska rutgängerna Nigel Pennick och Paul Devereux har genomfört omfångsrika undersökningar och beskrivit dessa i deras bok ”Leys och raklinjiga gåtor i
Geomantien”. Tyvärr har de inte upptäckt hur dessa Leys uppstår.
Vad är nu dessa Leylines?
Varje Leyline har en spektroid med t.ex. följande grepplängd
(Red.anm.: spektroide = ett antal störzoner med olika frekvens):
7,1
4,95
6,7
8,3
6,6
3,85
6,9
5,95
4,9
9,3
3,7
3,7
3,7

4,95

6,7

8,3

6,6

3,85

5,95

4,9

3,7

3,7

3,7

För att lättare kunna skriva ut de olika grepplängdsvärden har
ovan angiven utskrift valts. I verkligheten ligger dom enskilda
linjerna med ett avstånd av ca. 20 cm bredvidvarandra. Alla grepplängder är kapacitiva och positivt polariserade. Varje linje har
förutom ovan angivna värden även grepplängden 7,1.
På båda sidor om mittlinjen finns 12 ytterliggare linjer. Typiskt
är dom tre ytterst liggande linjerna med inställningsvärdet +3,7k.
På mittlinjen finns dessutom den kulturens grepplängd som har
skapat kultplatsen varifrån leylinjen startar. På de två höger och
vänster ytterst liggande linjerna finns dessutom de grepplängderna av den ”gud” som kultplatsen har vigds åt. Leylinjens bredd är
oftast ca. 6 m.
Följer man en Leylinje, så kan man konstatera att dessa på
bestämda ställen byter sin flytriktning. På dessa platser finns ånyo
en kultplats. Vidare undersökningar visade att leylinjernas flytriktning visar på båda sidor av kultplatsen från den och på nästa
kultplats mot den, men på övernästa återigen från den.
Hur uppstår dessa leylines?
Hur har nu dessa kulturer burit sig åt att en leyline flyter från en
kultplats till nästa kultplats. Ytterliggare undersökningar har visat
att den utsändande kultplatsen är en Yang-kultplats och att den
mottagande är en Yin-kultplats.
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Hur erhåller man nu en Yang- respektive en Yin-kultplats?
Hos Yang-kultplatsen ligger pluspolerna med vilka stenarna
har märkts i medsols riktning och Yin-kultplatserna i motsols
riktning.
Ytterliggare undersökningar visade även att Leylinjerna endast
uppstår när båda kultplatser är av samma typ, d.v.s. har samma
grepplängd och har vigds till samma planet.
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Utgående från dessa observationer framgår att leylines har
framställts av olika kulturer med en viss avsikt, eftersom i ett
bestämd avstånd från en Yang-kultplats
alltid har upprättats en Yin-kultplats, som dessutom har vigds till
samma planet.
Vad ville man nu åstadkomma med dessa leylinjer?
Observationer har visat att en del av leylinjerna ligger vid vissa
dagar på året i riktning mot soluppgång eller solnedgång, men
ibland även i riktning mot månuppgång eller månnedgång.
Här visar det sig att bestämda festdagar spelar en roll som fortfarande i dag är kyrkliga helgdagar.
Det finns dock leylines som inte kan tillordnas sol- eller månriktningar.
Reinhard Schneider talade under sina seminarier ofta om att
kultplatserna var värdefullare ju fler leylines som utgick från
dessa. Dessa leylinjer, ofta 12 st, snyggt fördelat i olika himmelsriktningar härstammar inte alla från samma kultur, vilket med
hjälp av mittlinjen kan kontrolleras. Ju viktigare en ort var för fler
kulturer, ju högre värderades den.
Finns det även andra leylinjer?
Förutom den ovan bekrivna linjen finns även en annan sådan.
Den har grepplängden +9,9k cm. Den gjordes av en kultur under
stenåldern med en grepplängd av +12,8k cm. Den förhåller sig
lika som den ovan beskrivna – dock med andra grepplängder
(frekvenser).

6,9

9,3

Egendomligt är, att kultplatser som bildar leylines nästan alltid
har vigds till Merkurius.

9,9
4,9 4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
10,9
11,9
12,9
3,7
3,7
3,7

5,9

6,9

7,9

8,9

9,9

10,9

11,9

12,9
3,7

3,7

3,7

I ovan visat figur finns stenanordningar såväl för en kultur som
tillverkar en leylinje med grepplängden +7,1 k cm som för en
kultur som har grepplängden +9,9 k cm.
Grundläggande är att en leylinje alltid börjar och slutar i mitten
av en kultplats. Dom enskilda linjerna bibehåller sitt parallella
läge från början till slutet, d.v.s. att de löper inte mot kultplatsens
centrum.
Ferdinand Bongart
Översättning: Rolf Heinemann

Red.: nedan angivna ”kulturer” omnämnes
Stenålders kulturer
Förkeltisk kultur
Keltisk kultur
Romersk kultur

Apropå svininfluensan, Red fick ett tips och läste Zarahs blogg (www.zarahssida.se) varifrån nedanstående info hämtats:
Senaste skrämmande larmen kring vaccineringen har gett
tillverkarna kalla fötter och nu kräver de ansvarsfrihet. DET
säger MYCKET om den helt galna skrämselkampanj som bedrivs
i samhället. Ett oprövat vaccin, fullt med miljögifter och kvicksilver skall sprutas in direkt i blodet MEN då på ditt eget ansvar...
Med anledning av all allmän oro, så har jag mailat mina MYCKET kompetenta kollegor varav Biotek svarar såhär:
Sammanställning av information kring vaccination mot H1N1/
Svininfluensan/Den nya influensan
Ingredienser:
Sqaulene/Hajleverolja (10,6mg), DL Alfa Tokoferol (11,86 mg),
Polysorbat80 (4,85 mg. Sorbitol, fettsyror etylenoxid), Hjälpämnen: Polysorbat80, Octosynol10, Tiomersal (5mcg), Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, kaliumvätefosfat, kaliumklorid, Emulsion: Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, Kaliumdivätefosfat,
Kaliumklorid.
(Detta är ingredienslista Juli 2009, men möjligheten finns att
ändringar sker)
Adjuvanter (= tilläggsbehandlingar, i vaccinationer menas det
att man vill öka reaktionen, snabbare effekt). Squalene är en adjuvant. MR59 heter den squalene adjuvant som Novartis använt.
Squalene/Hajleverolja:
Squalene är egentligen ett kolväte och en antioxidant. Vi kan
återfinna detta ämne i vår egen hjärna och nervsystem, där den
har viktiga funktioner. Intas squalene tillsammans med exempelvis olivolja så kan du möjligen åtnjuta dess antioxidantiska effekter samt så kommer din egen kropps immunförsvar att känna igen
ämnet MEN detta är den goda sidan av squalene.
Skillnaden mellan ”den goda” och ”den onda” effekten handlar
om just hur squalene intas. Vägen det tillförs in till din kropp. En
injicering av något ämne är aldrig en normal väg för att ämne att
ta sig in i en kropp. Vid injicering av squalene ter det sig att verka
som om immunförsvaret går till attack. Den attackerar då inte
bara det squalene som injicerats utan går till fullständig attack på
även allt naturligt squalene som finns i din kropp.
Immunförsvaret kommer med andra ord att försöka förgöra
varenda molekyl av squalene i din kropp, således förgörs det
naturliga squalenet som har vitala funktioner i ditt nervsystem.
Immunförsvaret förlorar alltså funktionen att egentligen känna
igen vad som är ens egen vävnad och celler- denna autoimmuna
reaktion är farlig och kan leda till nervskador och döden i sämsta
fall.
Gary Matsumoto, en av journalisterna som har undersökt frågan
kring squalene. Han hävdar att det finns flera sjukdomar som
direkt kan relateras till injiceringar innehållande squalene. Rheumatoid Arthritis (reumatism), Multiple Sclerosis (MS), Systemtic
Lupus Erythematosus. Det finns omskrivet i 24 olika vetenskapliga artiklar i 10 olika länder om adjuvanten squalene och dess
skadliga effekter. Karolinska Inst. i Sverige har bland annat hittat
squalene gav en form av reumatism i djurförsök (endast squalene). ”The Polish Academy of Sciences” har visat (djurförsök)
att squalene (endast squalene) kan katastrofalt skada nervsystem och hjärna.
Gulf War Syndrom
Studie publicerades 2002. Det finns starka bevis som tyder på att
squalene (MF 59 Novartis squalene adjuvant, som för övrigt icke
fanns godkänd att egentligen inkluderas i ett vaccin)är ansvarig
för GW syndrom.  
(Symptoms attributed to this syndrome have been wide-ranging,
including chronic fatigue, loss of muscle control, headaches,

dizziness and loss of balance, memory problems, muscle and
joint pain, indigestion, skin problems, shortness of breath, and
even insulin resistance. Brain cancer deaths, amyotrophic lateral
sclerosis (also known as Lou Gehrig's disease) and fibromyalgia,
Sjogrens syndrome, night sweats, low-grade fever, antithyroid
effects).
Polysorbat 80 (Sorbitol, Fettsyror, Etylenoxid)
Etylenoxid är giftig att inandas, ger lungskador. Används för
rengöring av kirurgiska instrument, bakteriedödande.
Tiomersal – är ett form av kvicksilver
Kvicksilver är ett gift och det finns inget acceptabelt gränsvärde
för detta ämne. Kvicksilver förbjöds 1 juni 2009 i Sverige. Tiomersal togs bort från barnvaccinationerna under tidigare delen av
90-talet. Kemikalierna i Tiomersal är dödliga, kan orsaka cancer,
hjärn- och leverskador. Nu skall tydligen Tiomersal ingå igen i ett
vaccination tänkt att ge både barn, vuxna och gamla.
Fosfater – alla fosfater kväver alla former av vattenlevande
djur - är ett miljögift!
Dinatriumvätefosfat- Kallas kristallvatten, är mycket giftigt för
vattenrelaterade organismer, klassas som farligt avfall, skall ej
tömmas i vanligt avlopp, kan orsaka högt blodtryck, bristande
sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, sömnlöshet, myrkrypningar,
värk i handled/Karpal Tunnel Syndrom, lokal muskelsmärta.
Nedan är hämtad ur Läkemedelsverkets egen produktresumé/bipacksedel om Pandemrix (såsom vaccinet kommer att heta)
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reation
mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).
I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att
ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns
omedelbart tillgänglig om behov uppstår.
Se avsnitt 4.4.
4.4 Varningar och försiktighet
Försiktighet krävs vid administrering av vaccinet till personer
med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot
den aktiva substansen, något hjälpämne, tiomersal och mot
spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).
Liksom för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk
behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängligt i
händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering
av vaccinet.
Om pandemisituationen tillåter, ska immuniseringstillfället
skjutas upp hos patienter med svårare febersjukdom eller akut
infektion.
Pandemrix ska under inga omständigheter ges intravaskulärt.
Antikroppssvaret hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan vara otillräckligt.
Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).”
Läs fortsättningen på www.zarahssida.se/blog.php?bid=658
SLAGRUTAN 2009-3 NR 55

9

Nordiskt slagrutemöte i Källviken
Svante Lindström håller nybörjarkurs ute på gårdsplanen i Källlviken. Det var
blandat unga och äldre, även
en del vana slagrutegängare
deltog med stor koncentration och nyfikenhet. Det
blev utslag med både pendel
och pekare och både glada
och förvånade miner syntes
när pekarna gav utslag. Helt
klart en mycket uppskattad
introduktion till slagruteriet.

Lilian Carlsson talade bland annat om
att utveckla sin andliga nivå. Hur viktigt
det är att vara medveten om olika nivåer
av lärandet. Att man till exempel kan
ha en lärare upp till en viss nivå men att
man sen måste byta lärare för att komma
vidare.
Vi behöver varandra - “är ni med?” som
Lilian säger.
Människan utvecklas i olika steg, alla har
olika kunskap och vi behöver varandra
för att kunna gå vidare. Att vi både har
det manliga och kvinnliga inom oss och
vikten av balans. Lilian berättade också att
hon jobbat jättemycket med sina tidigare
liv och vikten av att läka de “svarta hål”
som traumatiska händelser i det förflutna
skapat och som fortfarande är aktiva. Och
då måste vi hjälpa varandra.
Bara genom att sitta här tillsammans så läker vi, säger hon. Hon säger också att “alla tror inte på det här med
tidigare liv men det är så!”. Lilian talar även om Lemurien, böcker om Lemurien, om fantastiska bilder på Alex Greys hemsida, boken Gyllene Spegeln och
om Barbara Hand Clows Resor genom 9 dimensioner. Och Quantum Healing,

Åke Pihlgren hade lagt en fantastisk träningsbana runt stugorna i Källviken. Här står
han vid nr 16 och förklarar vikten av att utsätta sig för olika energiformer, att det är en
del av träningen att “lära känna” olika energier .
10
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Åke Pihlgren igen, här handlar det om
inkräktande energier. Åke berättar hur han
sanerar hus, hur han metodiskt går igenom
huset enligt en gedigen checklista.
Bland annat nämner Åke de kontrakt som
människor kan
sitta fast i trots
att den som en
gång utfärdat
kontraktet inte
längre finns i
detta livet. Och
att det endast
är den som utfärdat kontraktet som har
makten att lösa det. Som Åke säger så
krävs det ibland “en hel del övertalning”.

Are Thoresen, veterinär och akupunktör
fra Norge berättar engagerat, med mycket
humor och erfarenhet om hur han jobbar
med energier och djur. En mycket viktig
sak som Are nämner och som man alltför
sällan hör i energimedicin-sammanhang
är vikten av att veta när man ska ge energi
och inte. Cancer till exempel älskar energi, att ge sjuka människor energi/healing
utan att precisera kan vara förödande.

Rune Dunér

tenflöde, senare frågan om vattnets djup,
senare frågan om vattnets renhet....

S

Ett annat sätt är att söka (svepa)över
området som en radar. Går det att söka
under sig, så går det givetvis att söka vid
sidan av sig.

“Gör det enkelt”

lagruta, kan användas
på många sätt.
Skall jag leta efter lämplig
plats för ex. en brunn kan
det ske på flera vis...
Ett sätt är att springa runt på åkrar och
gräsmattor, i ett linjenät ( fram och tillbaka, fram och tillbaka ), med någon meters
avstånd från tidigare uppmätta sträcka.
Vidare kan jag först ställa frågan om
vattenförekomst, senare frågan om vat-

Och det går lite snabbare om man
"koncentrerar" frågan, genom att fråga
om bästa plats för: en brunn med renaste
vatten med tillräkligt flöde året runt som
dessutom ligger hyfsat ytligt. (allt i EN

fråga, och med radarsvep-metoden).
Ser man det på detta sätt, så är det lättare
att ta till sig "behovet" av att öva och träna
i att vidareutveckla sig i sin sökteknik, och
sitt bruk av pinnarna.
Fingertesten är väldigt enkel och behändig, och det är en metod som är att rekommendera.
Beskrivningen av fingertesten finner
du på Runes hemsida, http://web.telia.
com/~u13605030/slagruta/index.html

Svante Lindström går längs kanten på ett sexkantsfönster. Många

spännande
energier just vid denna plats. Bland annat fick vi känna på energier från ett UFO som
stod parketat där.

John Iversen, till vänster, är norsk Ingenjör (elektrolinjen) och visade mycket
pedagogiskt elsystemet och jordstrålning. John säger att man bara ser ena sidan av problemet. Det talas om gränsvärden, radiomaster och mobiltelefoner osv, och det är säkert
riktigt - men den sk. “expertisen” gör en grov miss i och med att dom inte förstår och tar
i beräkning det här med jordstrålning, det vi håller på med och som “inte är sant”. Han
försöker förstå det hela utifrån en teknisk ståndpunkt, med frekvenser och kurvor osv.
John visar vad en frekvens är och förklarar det här med elektrisk spänning mm. och
vilken effekt det kan ha i kombination med bla. Curry- och Hartmannfrekvenser.
Det blir sent en kväll efter
många intressanta föredrag och
Slagrutans redaktör är på väg mot
sängen men tar på vägen en bild
rakt ut i natten. Och se där vilka
fina och ganska stora energier som
hänger över hustaken. Tycker (bort-)
förklaringen att det skulle vara damm
vattendroppar flugor eller andra små
flygfän som kameran fångar känns
väldigt tveksam.
Men vad är det? Orber, men vad är
det för något? Det finns fler på några
av bilderna inifrån föredragssalen.
Vackra färger, helt runda finns dom
lite här och där. Tyvärr tillåter inte
bildkvalitén ytterligare uppförstoring.
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En helg på Hönö!
Lördagen 19 och söndagen 20 september
inbjuder Madeleine Rohman och LarsErik Kallesøe till en intressant utfärd på
Hönö i Göteborgs norra skärgård.
I Ersdalen har vi en hel del fenomen att
titta på. Där formar bergrunden om currylinjerna så att de vrider sig ur sin egentliga riktning och blir romboida i sitt rutmönster. Vi har även där"klapperstensfält"
vilka egentligen är gigantiska rösen med
kallmurade laddgropar i. Effekten i dessa
är tämligen påfallande. Går vi stigen mot
rammelberget på väg mot kröcklö körga så
kommer vi att passera ett "klapperstensfält". Som även detta är stensättning med
kallmurade laddgropar i. Denna är i huvudsak för kvinnliga energier och mycket
vackert belägen.
När vi sedan går vidare så kommer vi
att passera ett par schamanklyftor "enligt
Lars Bägerfält" . Dessa är mycket intressanta att studera. Men man bör vara
mycket försiktig i dessa. Och definitivt
inte gå in i här om man inte är inbjuden.
Området här heter "röd"och det har sagts
bland ortsbefolkningen här att "bergen i
rö talar". Nästa grotta fick namnet Körga
för att det finns en kristus-ikon i själva
berget, inte ritad eller tilkommen på
konstgjord väg, utan ett mönster i själva
bergmassan.
Energierna i och kring alla dessa bearbetningar i berget är mycket intressanta
att känna på. Men jag rekomenderar att
man frågar noga föst om man får gå in och
känna på dessa. Får man ett nej bör man
respektera detta.

Sedan har vi Jungfruviken, den är
faktiskt värd en helt egen dag för studier.
I denna har vi Labyrint vars centum är
raserat men där kraften ändå är tillräcklig
om man ställer sig i dess öppning. Det vill
säga om man får en invitation till detta.
En invitation betyder att man ställer sig
ca: en meter från labyrintens öppning, får
man sedan en lätt dragning framåt så följer
man den försiktigt tills dess att den tar slut
och stannar där tills man får en så kraftig
push bakåt att man inte kan stå kvar, då
är man färdig. Får man en knuff i bröstet
bakåt då är inte rätta tiden för dig just då
pröva gärna senare.
Runt hela denna labyrint finns ett oräknligt
antal kallmurade laddgropar där det finns
energier att hämta för den som är inbjuden. En hel del av energierna här har att
göra med reproduktion så det får man vara
beredd på. Detta är bara ett litet axplock
av vad som finns.
På Hönö finns egentligen ingen Camping. Men man kan ställa husbilar och
husvagnar på plan i Öckerö hamn. Eller
vildcampa med vagnen på vägen till Fotö
alldeles intill " Engelsmännens hage".
Denna hage är mycket intressant energimässigt och har till ursprunget formen
av en mycket tidig kyrka. inklusive horg.
Denna är oftast fullständigt överväxt med
diverse taggbuskar men är för tillfället
rensad så att det går att ta sig fram. Ovan
för denna i NO finns en mycket platt stensättning "röse". Där små och större stenar
nästan bildar en femstjärna i sitt mönster.

Vem har det äldsta materialet om pendel,
pekare, slagruta?
Jag fick själv tag i en bok i serien Verdandi från 1928 som handlar om ämnet. Den
skall jag återge material ur i Slagrutan så
småningom.
Det finns en bild på malmletare med slagruta från 1500-talet i en tysk bok?
Känner Du till något äldre? Har Du bok,
artikel, häfte, bild eller skrift i ämnet,
äldre eller nyare så hör av Dig.
Vi skall presentera material vi känner till
både i Slagrutan och på www.slagruta.org/
arkiv.
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De driver även vandrarhems-verksamhet.
Nu finns ju det så mycket att titta på ute
på Hönö så frågan är om man inte skall
rekommendera två dagar? Energierna är
samtidigt så starka så vi rekommenderar
inte att man kör så långt samma dag som
man har känt på energierna där ute med
tanke på att man inte somnar bakom ratten. Du kan dock delta endera av dagarna
eller båda.
Tala gärna om att Du kommer så våra
färdledare kan planera.
De kan också svara på andra frågor än
ovan på 031-146 147, 0708 146 147,
eb@energybusters.se
Vi samlas vid Statoilmacken på Hönö kl
10. Färjan från Hjuvik, väg 155, går var
10:e minut. Macken finner du rakt fram
när du kört av färjan.
Välkomna hälsar Madeleine och LarsErik. www.energybusters.se

Turistbyrån kan ordna med övernattning.

Du får räkna med att vi samlar ihop lite
pengar till färedledarna för utlägg. Agne.

Det vi inte känner till kanske Du känner
till.

Rutgängare har dåligt minne!

Så här långt har det fyllt en dags utflykt.

Vem har?

Det finns både B&B, vandrarhem
Hönö hotell med mera. tel turistbyrån är
031 9650 80, E-post
turism@ockero.se, Hemsida. www.ockero.
com
Det fins ett flertal pizzerior eller finare
restauranter men vi rekommenderar Nimbus. Denna drivs på frivillig bas av Öckerös Missionsförsamling. Eftersom denna
verksamhet är frivillig så rekomenderar vi
att man ringer och bokar sin måltider själv
direkt.
Telefonnumret är 031-96 25 55.

Kan Du skanna eller fotografera så sänd
gärna bild.
Tänk inte: Det känner dom säkert till.
Det är bättre att få tio kopior än att missa
den som saknas.
Adress finner Du på sidan 2.
Agne Olausson

Styrelsen sammanträder innan
nästa Slagrutan kommer ut.

Har Du önskemål, tips, synpunkter om
SSF:s verksamhet så hör av Dig till någon
i styrelsen (se sidan 2) men gör det direkt
när Du kommer på det.

Vi har i Slagrutan efterlyst "Ditt bästa
minne", "Ditt roligaste minne", "Ditt
tokigaste minne", allt relaterat till vår
verksamhet med de intutiva sökmetoderna. Det har visat sig att vi 600 rutgängare
i SSF inte har minne eftersom det inte
kommit in något alls!
Skulle någon återfå sitt minne så skriv
gärna ner det och sänd till redaktören
(adress sidan 2). Honoraret är det vanliga:
Äran.

Lyd pekarnas svar!
Torsdag 19 febrari -09:
Står ute på gården och justerhyvlar
antika golvbrädor. Det börjar snöa, jag
tröttnar på att sopa rent från snö och
hyvelspån - slutar. Tänker åka till Slite och
titta på kajbygget som ryssarna finansierat
(upplag gasledningsrör). Besöka kupan,
Röda Korsets lokal.
Frågar pekarna om det är lämligt att åka
- svar nej!

Åker ändå, kommer cirka 500 meter då
hör jag en stigande-fallande ton liknande
polisens.
Ser inget i backspegeln. Ett nybygge på
höger sida, kommer ljudet därifrån? Saktar
in. Det låter från högersida i baksätet!
Där ligger en greppa siren-megafon, inte
påslagen...?
Den tystnar vid nybygget. Fortsätter till
Slite, Kupan fika läsa tidning.
Har parkerat på andra sidan Storgatan,
mycket snö på trottoaren, sätter ner vän-

ster fot, halkar, ramlar vågrätt på vänster
sida, på vänstra armen - handen. Glashalt
under snön, det kändes inte så mycket
då, kör hem 2 mil, då börjar det göra ont.
Dagen efter - handen svullen, kan inte
använda den.
Taxi till Visby lasarett röntgen, handleden
bruten.
Svullnad, omgipsningar, nervklämma.
Framtdida men. Var signalen från baksätet
en varning?
Hälsningar från Sven på Ringveda

Sexhealern och intuitiva sökmetoder
Vad har de med varandra att göra? Inte
mycket.
Boken är en spännande berättelse om ett
liv. Jag var tvungen att läsa till slutet för
att se hur det gick. Författarinnan beskriver hur hon blir kär och gifter sig med den
ansedda och kände healern och mediet.
Efter många turer och flera år upptäcker
hon en hemlighet hon aldrig kunnat
föreställa sig. Hon upptäckte att hon var
gift med en skrupelfri bedragare som så
småningom dömdes till fem års fängelse
för olika sexövergrepp.
Trots detta stöttades han av flera gamla

”lärljungar” som inte kunde tänka sig att
deras ”guru” var en vanlig brottslig människa.
Många av oss rutgängare har ett flexibelt
tänkande. Många är öppna för olika alternativa aktiviteter i vår tillvaro. Många av
oss lyssnar gärna på andra.
Det kan vara klokt att ha klart för sig att
det finns charlataner och bedragare i alla
branscher och det är denna bok ett bra
exempel på.
Boken säljs av Parthenon.se eller i
bokhandeln.

Utlottning av Sexhealern!
Den som värvar flest nya medlemmar före 1 november får boken

Sexhealern.

Om flera anmäler samma antal lottas boken bland dessa.

Du

skall senast siste oktober till Anita (se sidan 2), meddela vilka

Du

värvat och de skall ha betalat medlemsavgiften för halva 2009
(se sidan 2).

Varför SSF medlem?
•
•
•
•
•
•

Låg medlemsavgift för vilken Du får tidningen Slagrutan 4 gånger om året
Du får tillgång till sidorna på internet
Möjlighet att för låga kostnader delta i konvent med årsmöte varje år
Möjlighet att delta i kurser och utbildningar
Möjlighet att delta i andra möten för att lyssna till intressanta föredrag
Möjlighet att delta i lokala aktiviteter (där sådana finns) där Du alltid finner
människor med samma intrressen och öppna sinne som Du själv
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Lær å ”se” energier

Kurs med Are Thoresen 13-14 mars 2010
Sted: På gården til Are Thoresen,
Tinghaugveien 435, Gisleröd Gård,
N-3175 Ramnes.
Antall deltakere: ca 15 – 25 stykker.
Påmeldingsfrist: 15 februar. Men meld
dere gjerne på snarest til Brit Weisz http://
www.kvistgjenger.no/styret/2-styret/5-brit

måler litt i blinde med søkevinkler og
ønskekvist. Derfor håper vi dette
kurset vil være aktuelt for flere.

Det er liksom noe mer håndfast med det
en ser i en eller annen form enn det en

Are er dyrlege og behandler med
diverse alternative metoder, han
ser jordstrålene og andre energier i
naturen. Beskrivelse:
Hvordan oppøve seg til å kjenne
energetiske forandringer vi sitt
eget blod, og derved utvikle
sensitiitet og sanseorganer i sitt eget
eterlegeme, og hvordan denne sansningen

Kan slagrutan användas till annat än vattenletning?

Kan slagrutan användas till annat än vattenletning?

Svenska Slagruteförbundet inbjuder till
föredrag:
Torsdag den 17 sept. kl.18.30 i PRO:s
Lokaler, Kanalgatan 6, Skellefteå.

Svenska Slagruteförbundet inbjuder till
föredrag:
Fredag 18/9 kl. 18.30, i Må Bra Källans
lokaler, Kungsgatan 42, 2 tr, Umeå

Föredrag av Rolf Heinemann.
Inträde 75:- medlemmar fritt.
Kontakta Berndt Karlsson och Rosa Löfmark Karlsson på tel 090-139418
070-594 63 66
mail rosa.berndt@skogsglantan.ac

Föredrag av Rolf Heinemann.
Inträde 75:- medlemmar fritt.
Kontakta Berndt Karlsson och Rosa Löfmark Karlsson på tel 090-139418
070-594 63 66
mail rosa.berndt@skogsglantan.ac

Hej!!!

se´n sa han, gå därborta sakta, sakta ska
du gå. Först kom vänster tråd och slog in
mot bröstet och se´n höger. Var tvungen
att göra om det flera gånger för jag kunde
knappt tro på det. Då hade man fått "blodad tand" så jag tänkte, jag går lite över
hans trädgård.
Helt utan förvarning böjade vänster koppartråd uppföra sig som en helikopter, den
fick fullständig fnatt.Det var nästan att den

Vill bara säga det att jag har alltid trott att
slagruta har varit båg och bluff. Men jag
blev omvänd i helgen. Var hos en bekant
vars bror är brunnsborrare (men brodern
säger att han aldrig följer slagrutemäns
anvisningar..man får för det mesta järnhaltigt vatten då och det vill man inte ha).
Han tog iallafall fram två koppartrådar,

Nybörjarkurs AGS
Vad är det du känner med din intuitiva
sökmetod? Är det säkert att det är det du
söker? Hur talar du om för någon annan
vad du funnit?
För att säkert känna bör kroppen "känna
igen" frekvensen, d.v.s. vi bör ha haft med
den att göra tidigare. All energi har en
frekvens. Genom frekvensen kan vi känna
skillnad. Genom frekvensen kan vi lägga
in resultatet i AGS (ArneGrothsSteg)-tabell och vi kan jämföra vad vi finner och/
eller stänga av energin för att säkert kolla
att det är rätt som vi fann.
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Du inbjudes till övning 24-25 oktober
lördag kl 11 tills söndag när vi är färdiga.
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Åke Pihlgren visar på energier i området.
Vi känner på. Vi analyserar dem. Vi kollar
frekvenserna och var de hamnar i AGS.
Vi planerar någonstans i Dalarna men
om de flesta deltagarna kommer från annat
håll så lägger vi kursen där. Kursen kostar
1200 kr för kurs, logi och mat inkl. anmälningsvgiften. Max deltagare 12-15 pers.
Anmälan till ulla.olausson@slagruta.org
eller telefon 0523-66 25 93 och
anmälningsavgift 300 kr till Plusgiro   47
28 95 - 2 senast 1 oktober.
Resterande 900 kr vid kursen eller enligt
avtal.
Närmare info och deltagarelista kommer
en vecka innan kursen.

også kan spesifiseres, og videreutvikles i
øyet for åndelig syn.
Mat for et måltid midt på dagen
er inkludert, og kurset holdes i en
nybygget skole på gården som er
ideell for et slikt kurs.
Priser:
Alt inkludert for intensiv kursvirksomhet, 3000 pr. person for en
helg, begynnende lørdag kl. 1000,
avslutning kl. 1800, og søndag kl.
0900, avslutning kl. 1700. Overnatting er
dessverre ikke inkludert, men det er flere
muligheter i området eller i Tønsberg.

Hur slagruta, pendel eller pekare
hjälper oss att förbättra boendemiljön och hälsan
Svenska Slagruteförbundet inbjuder till
kurs:
Lördag-Söndag 19-20 september i Yttertavle Bygdegård, Umeå.
Kursledare Rolf Heinemann
Kostnad 2 dagar 800:-, medlemmar 400:Kontakta Berndt Karlsson och Rosa Löfmark Karlsson på tel 090-139418
070-594 63 66  
mail rosa.berndt@skogsglantan.ac

slets ur handen. Min egna personliga övertygelse är att det handlar om elektromagnetism. Ens kropp utgör en konduktor och
koppartrådarna är själva instrumentet som
ger utslag. Vill inte blanda in så mycket
övernaturligt.
Var faktiskt en häftig upplevelse. Ska snart
göra om det.
Pontus

H3 - antennen

finradiestesiens avstämbara instrument.
Kurs Fredag 25 kl 16 tom söndag 27
september i Solliden kursgård i
Örebro (kan ändras). Rolf Heinemann lär
ut H3-rutan (-antennen).
På programmet:

- Tekniska störningar.
- Auramätning.
- Fältförändringar (allmänt = avstörning).
- Kontroll av fältförändringar på personer.
- Dokumentation.
Kursen erbjudes i första hand de personer
som redan äger en H3-antenn.

- Grundläggande praktiskt arbete med
antennen. Lite teori runt vad som sker vid
arbete med antennen.

Av praktiska skäl måste antalet deltagare
begränsas till 12 st, minst halva antalet
deltagare skall själva vara utrustade med
en antenn och under kursens gång samarbeta med en person utan dito.

- Psykodynamisk radiestesi-vad är nu det?
- Störningsmätning på personer.
- Fältdetektering.

Det kommer att finnas 4 st antenner till
försäljning om intresse finns.

Kostnaden med vissa tillbehör och svensk
översättning av handledning och inställningstabell är f.n. 2600 kr.
Kurskostnad inkl logi, mat, kurs och
kursmateriel 1800 kr varav anmälningsavgift 600 kr.
Kursanmälan omgående till ulla.
olausson
@slagruta.org eller 0523-662593 tillsammans med anmälningsavgiften 600 kr till
Plusgiro 47 28 95 - 2
Information om kurs, deltagarelista och
annat nyttigt kommer fortast
möjligt före kursen. Info också på www.
slagrutantvars.dinstudio.se/

Kinnekulle-Rutans höst aktiviteter
19 sept Till Fjärås med Börje Ekblad.
Vi träffas i Fjärås kl 12 och Börje guidar oss på denna spännande plats där så
många jordlinjer kommer in. Vi gör en
solceremoni.
Anmälan senast 14 sept till Helena 051153387 eller mail.
info@slagruta.com
Vi samåker så mycket vi bara kan.
Kostnad: 200:- medtag matsäck.
20 sept Vi medverkar i enTipspromenad
för allmänheten i Götene Fornpark
Mellan 10.00 och 14.00. Vi behöver några
som kan stå vid vårt bord och berätta om
och demonstrera slagrutekonsten
Ring eller mejla Helena och anmäl dig
0511-53387
info@slagruta.com
1 okt Vi håller föredrag om slagrutekonsten hos Wäxthuset i Skövde.
Hade våra förfäder kännedom om de
krafter som Moder Jord döljer i sin kropp i
form av olika kraftlinjer och kraftfält?
Är Stonehenge och Ekornavallen
påverkade av dessa linjer? Kunde de
gamle manipulera dessa linjer? Kan man
fortfarande använda sig av dem? Kan man
med pekarnas hjälp ta reda på om en död
anhörig har återfötts?
Vi berättar om våra erfarenheter om dessa och andra områden, samt demonstrerar
hur man kan använda intuitiva hjälpmedel.
SV-lokalen. S:t Helenagatan 6 Skövde
Inträde: 120:-

3 okt Uppföljning av föredraget i Wäxthuset, Skövde – se ovan - på Eliselund,
Kinne-Vedum
Vi börjar klockan 11.00 och håller på till
16.00
Pris: 400:- för medlemmar. 500:- för icke
medlemmar. Lunch och fika ingår.
Anmälan till Helena 0511-53387 eller
mail
info@slagruta.com
4 okt heldag med Lars Bägerfeldt på
Eliselund
Vi börjar klockan 11.00 och håller på till
kl 17.00.
Utflykt i ett ordlöst land – att förstå andlighet bortom orden.
Från en fysisk världsbild till en kvantfysisk världsbild.
Vändningen och att vända på vändningen.

påverkan och hur dessa påverkade människan fysiskt, psykiskt och andligt.
Anmälan till Helena 0511-53387 eller
mail
info@slagruta.com
Pris: 200:- för medlemmar och 300:- för
icke medlemmar.
Då ingår lunch och fika.
6 dec. Filmdag på Eliselund
Vi börjar kl 13 och ser på olika filmer som
vi också diskuterar. Förslag finns på olika
filmer exempelvis Ambres, Mayakulturen,
Egyptens pyramider med flera.
Pris 75:- fika ingår. Överskottet går till
inköp av nya filmer.

Anmälan senast 28 sept till Helena 051153387 eller mail
info@slagruta.com
Pris: 200:- För icke medlemmar i Kinnekulle-Rutan 300:Då ingår lunch och fika.

24 dec Alternativ jul på Eliselund
Om intresse finns firar vi alternativ jul
på Eliselund utan julklappar men ev med
skinka.
På diskussionsplanet finns babbel (diskussioner utan fastlagt ämne), fornnordisk jul,
filmvisning, m.m.
Ring gärna Helena 0511-53387 och säg
hur du skulle vilja fira en alternativ jul.
Det finns möjligheter till övernattning för
billigt pris.

1 nov Pyramidernas kraft heldag med

Gå gärna in på: www.slagruta.com

Börje Ekblad på Eliselund
kl 11.00 till 17.00

Börje berättar om pyramidens kraftfält
och låter oss gå in i en uppbyggd pyramid
för att uppleva det speciella kraftfält som
en pyramid innehåller. Vi kan få en aning
om de stora monumentala pyramidernas

VÄLKOMMEN TILL NÅGON ELLER
ALLA VÅRA AKTIVITETER!
Ha en riktigt fin höst, gå ut och plocka
järnfriska nypon eller ta en skön stund i
soffan!
Kinnekulle-Rutan
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Det kom en förfrågan från medlem om inte Slagrutan skulle kunna titta närmare på mikrovågsugnen. Är den skadlig eller inte är
frågan? Red undrar hur svårt det kan vara att visa hur vitaminer och mineraler mm mår före och efter? Det är klart man kan, om
man vill! Här är lite information från en initierad källa, Kalle Hellberg, besök gärna hans hemsida för massor med mer info: www.
maxicom.se där även hans informativa häfte “Strålande tillvaro” finns att beställa. Rekommenderas! Red

Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?

D

Mobiltelefonen är en typisk sådan uppfinning, vi vet i dag att
u kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobden skadar våra celler i kroppen i mycket stor grad, kanske även
bar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter,
med genetiska skador som kan komma att bli till ett helvete för
går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på
kommande generationer, men vem bryr sig om detta, mobilen har
Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det
ju blivit en vardagspryl som ingen vill undvara?
är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar "köp inte
våra produkter"), men anser att det är varje säljares skyldighet att
Elektromagnetisk strålning förekommer alltså i hela frekvensupplysa kunden om dessa risker.
spektret, både naturligt och av människan tillverkad. En av de
Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den
starkaste tillverkade källorna som förekommer i vår miljö är
trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om
detta för att inte "störa affärerna", vilket väl är en fråga om moral. låg-frekvent strålning från apparater och utrustningar som drivs
av elektricitet. Vårt 50-periodiska elsystem avger i mycket stor
Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du
vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker
“Det förekommer grad skadlig strålning och här har vi ett system som få
vill undvara. Ledningsnätet är i sig en stor strålning(ingen kund har hittills varit negativ till att få ta del
en massa uppgifter
skälla, både från kraftledningar och från ledningsnät i
av denna information). Elektromagnetisk strålning
förekommer naturligt på Jorden och merparten av den i medierna och på t ex bostäder. Ju högre spänning det är i ledningarna,
Internet om strål- desto starkare elektriskt fält finns omkring dessa och ju
naturliga strålning vi utsätts för kommer i huvudsak
ningen är skadlig högre ström som flyter i dessa ledningar, desto starkare
från solen. Strålningen finns i hela frekvensspektret
och vi upplever den olika beroende av vilket frekven- eller ej! Det påstås magnetfält i dess omgivning.
sområde som vi utsätts för (se strålningsdiagram).
bla att forskningen
skulle vara oense Lite högre på frekvensskalan så finner vi radiofreI t ex det infraröda frekvensområdet känner vi strål- om det finns några kvensspektret, vars övre del vi kallar mikrovågsområningen som värme, ett något högre frekvensområde ser risker eller ej, det det. Det är framförallt i detta område som vi på senare
år har genomfört en massiv utbyggnad av tekniker och
vi med våra ögon och ytterligare högre frekvenser, det
är totalt fel!”
många har fått uppleva att kroppen reagerar negaultravioletta området, orsakar "skyddsåtgärd" av vår
tivt på dessa, i värsta fall med allvarlig sjukdom som följd. Det
hud, det bruna pigmentet tillverkas som en barriär mot den skadliga strålningen och vi tycker att vi blir "vackert" bruna.Strålning förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om
strålningen är skadlig eller ej! Bl.a. att forskningen skulle vara
från strax över det synliga frekvensområdet och uppåt kallas för
oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!
"joniserande strålning" ( t ex röntgen- och gammastrålning) och
är mycket skadlig för allt levande. Lägre frekvenser kallas "ickeDen elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil,
joniserande strålning" och har hittills inte ansetts kunna skada
från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket
levande varelser i nämnvärd grad, om inte effekten är så stark att
skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!
det uppstår värme i den kropp som träffas.
Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig
Det ovan beskrivna gäller alltså den naturliga strålningen,
och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år.
men eftersom människan aldrig nöjer sig med vad naturen kan
När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger
åstadkomma så har det tillkommit många strålningskällor det
ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses
senaste århundradet, källor som tillverkats av människor utan
vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens,
förmåga att inse vad dessa kan ställa till med ur hälsosynpunkt.
vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för
Visst har många uppfinningar som avger strålning varit till nytta
roll?
och mycket av tekniken har gjort vår vardag bra mycket enklare.
Jag, Kalle Hellberg, vd på Maxicom AB, har engagerat mig
Men bekvämligheten har ett pris, som ofta inte framkommer förrän vi har vant oss vid den och därmed tror oss inte kunna avvara i detta med hälsorisker med den elektromagnetiska strålningen
sedan 1994.
en skadlig teknik.

Mikrovågsugn är ett påfund som jag personligen aldrig skulle
kunna tänka mig att använda, dels på grund av strålningen men
även för att jag misstänker den för att förstöra maten.
Det finns beskrivningar på Internet om att "mikron" tillverkar
ämnen i maten som i din kropp omvandlas till s k fria radikaler,
vilka på sikt kan orsaka cancer. Det finns också uppgifter om att
de baltiska staternas frånvaro av olika former av allergier, vilka
är så vanliga här, skulle bero på frånvaro av mikrad mat.
I det forna Sovjetunionen var mikrovågsugnen förbjuden, både
för dess strålning och för dess påverkan på maten.
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Jag rekommenderar alla att undvika denna "strålande" matförstörare. Frekvensen på ”mikrons” sändare är 2450 MHz och
effekten varierar mellan ca 600-1000 Watt.
Det förekommer uppgifter om att den använda frekvensen skulle
vara vattenmolekylernas resonansfrekvens, det är inte sant.
Det går t o m bättre att värma maten på lägre frekvens (mindre
effekt behövs då). Att denna frekvens 2450 MHz används beror
endast på att man under 2:a världskriget konstruerade ett elektronrör, magnetronen, som råkar jobba bra på denna frekvens och
den är billig att tillverka, därför används den i mikron.
Frekvensbandet 2450 MHz är dessutom tillståndsfritt.

Kontakter:

Närke:

Rolf Heinemann
Kerstin Nelander

019-24 07 96
070-396 53 05
0479-510 26
0435-46 11 28
040-46 84 70

Blekinge:

Eva Fröjd

0455-36 81 32

Skåne:

Bohuslän:

Magnus Bråthen
Svante Lindström
Erik Nygård

070-227 04 23
0522-721 88
031- 84 51 79

Aldo Olsson
Bertil Pettersson
Peter Wetterström

Småland:

Sverker Egnell		

036-12 51 33

Dalarna:

Birger Andersson
Lotta Haglund

0243-24 01 86
0248-138 89

Södermanland:

Ulf Andersson
Christina Rutgård

08-55 15 41 52
08-55 15 77 61

Dalsland.

Gun-Britt Nilsson
Maud Strömbergson

0532-156 09
0530-128 82

Uppland:

Gotland:

Sven Karlström

0498-360 96

Åke Pihlgren
Pähr Engström
Ivan Ekman

08-59 03 31 71
08-35 58 16
08-51 17 77 20

Gästrikland:

Sölve Nordin

026-13 28 71

Värmland:

Halland:

Kate Nilsson
Nita Börjesson

035-404 13
0346-154 75

Lars-Erik Hedin
Enar Rådberg

054-52 59 02
0586-418 32

Västerbotten:

Erik Palmqvist

090-310 46

Hälsingland:

Torsten Rolin
Ragnhild Welin

0650-979 16
0650-74 13 29

Västergötland:

Benny Karlsson

0325-760 14

Jämtland:

Inger Lindkvist

063-51 21 28

Västmanland:

Per-Uno Fransson
Britt-Marie Nordman

070-783 03 70
0221-402 40

Lappland:

Gunnar Pedersen

070-310 39 81

Föreningar:

Medelpad:

Rolf Bengtsson
Yngve Gradin
Margot Granholm

060-50 35 20
0692-102 86
060-253 48

Kinnekulle Rutan
Slagrutan Tvärs
Skånska Slagruteföreningen
JiS Jordstrålningssällskapet

0511-533 44
019-24 07 96
0411-441 57
08-59 03 33 71

Förbundstyrelsen: Alla ledamöter och suppleanter ingår också i
det lokala kontaktnätet. Dessa personers namn finns upptagna på
sidan 2 i tidningen.

Notiser
Rutgängare i Dalarna. Vill Du vara med och bilda
lokalförening? Kontakta Ivar Sjöberg på tel 025045147 mail: ivar.sjoberg@slagruta.org

Förlaget som har böcker för oss, här finns också
mycket antikvariskt:
www.parthenon.se
Parthenon förlag och bokhandel
box 3053
611 03 Nyköping
0155-289760

Det kom ett mail till redaktionen:
Jag ramlade i sjön häromdagen.
Hade jag inte haft min Nokia mobiltelefon med så
hade jag kanske drunknat.
Jag tog mig i land tack vare sim-kortet!
(Red släpper igenom den något indiskreta produktplaceringen denna gång, endast
för den goda sakens skull).

Vi vill komma i kontakt med dig som gått kurs

och vill utveckla dina kunskaper i användning av slagruta, pekare, pendel etc.
Vi vänder oss till dig som bor i Västerbotten och
angränsande län. Om du är intresserad av att vara med
i lokal versamhet, hör av dig till Berndt Karlsson och
Rosa Löfmark Karlsson, Umeå, tel 090-139418,
070-5946366. Email rosa.Berndt@gmail.com.

   

www.jordstralningscentrum.se.

Här finner Du många värdefulla kurser. Naturligtvis
inte lika billiga som Svenska Slagruteförbundets men
desto fler.
Här finns också mängder av intressanta länkar för Dig
som har Internet.
Är Du inte datoriserad så kan Du ringa och beställa
program på 08-510 110 25.
Känner Du fler utbildare av våra intressen så meddela
redaktören (sid 2)
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Nordiskt slagrutemöte i Källviken 2009-07-31 - 08-02
Sista dagens utflykt till Burfjäll gav tillfälle till både spännade
teorier om vad som kan ha funnits där och till vila och eftertanke.

Ett oerhört vackert Källviken en morgon. Agne och Ullla
hade beställt väder och vi fick väder hela helgen - fantastiskt!

I oändlighet flödar universums ljus genom sig självt

i sig självt - ljuset - flödet från ingenstans och överallt
flödet genom sig självt - i sig självt - strålande ljus
genomträngande pulserande flödande i allt
flödande strömmande gnistrande ljus
ljuset i alltet - i sig självt - ur sig självt - till sig självt
oändlighetens flödande kärna
ljussprängande glödgade strängar
glimmande ilande harmonier
sammanflätande bländande energier
pulserande vävande på universums livshav
de skimrande ljusrytmer förskjutna till varandra
i oändliga spektralplan - flödande- in i - ut ur - sig självt
överallt och ingenstans - genom intet i allt
är ljusets bländande idéer - ljus formande verklighet
bytande sina ansikten i alltets speglande reflexer
drömmande längtande tankar - drömmande hjärtat
bländande idéer - brännande in i - ut ur - sig självt
genom sig självt i självet - är brinnande tankens nebulosor
brännande förintande flödande flammande ljus - vrids ur sikte
in i allt - ut ur allt - i intet överallt
skapande gåtor - längtande gåtor
drömmande gåtor - strömmande ljus - bländande i allt
intet
överallt
© Bisse Thofelt 2009
Bisse Thofelt tackar Agne och Ulla Olausson för ett givande,
trevligt och väl genomfört Nordiskt slagrutemöte samt bidrar
med ovanstående dikt.

Hei til KIKKAN:
Legger ved Norges vakreste ros til
deg - fordi du er den du er - og at jeg
fikk lov til å være sammen med deg
også- på Slagrutamøtet i helga. Du
vet og forstår hvor mange abeidstimer Ulla og Agne har hatt foat vi andre
skulle få  lære og trives sammen. og
det måtte "STÅ EN ULLA -BAK"- alle de gode,vakre smørbrødene og annet- som bare plutselig sto der....blandt Hartmannslinjer, Currykryss, engler og troll - og noen nordmenn.
En hilsen og VARM TAKK fra
Oddrun Dalseg

Ulla Olausson har slagit upp Café Skogsgläntan med kaffe
mackor och bullar, mycket uppskattat efter söndagens utflykt till
helgedomen på Burfjäll med dess murar gravar och bautastenar.

