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Slagrutan tackar in-
nerligt följande foto-
grafer för bidrag till 
detta 57:e nummer:

Ulrika Örjas
Bo Westling
Agne Olausson
Pär wedin

Nästa styrelsemöte 
13 maj och årsmöte 15 
maj 2010. Lämna förslag 
och synpunkter till sty-
relsen i god tid. Tack!

Redaktörens rader:

Redaktören hälsar att han ser fram emot 
våren och är glad att nr 57 nu lämnar 
datorn. Tack för insända bidrag, det får 
gärna komma fler bidrag som berättar 
hur slagrutefolk använder kunskaperna i 
vardagen, vare sig det gäller att må bät-
tre, förstå mer eller vad det nu månde 
vara.  Vårhälsningar  från Red.
 

Sista inlämningsdatum 
för material till Slagrutan 
nummer 58 är den 25 maj 
2010.
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Arvika slagruteförening

SSF vill ha fler medlemmar 
Kloka ord

SSF årskonvent i Flämslätt
Info - preliminärt program

Leylinjer 
Leylinjer och pelare i lokalen

SSF årskonvent i Flämslätt
Info - preliminärt program

Just nedkommen (per stege) efter att 
ha skottat taket känns det skönt att sit-
ta inne och skriva. Taket har jag aldrig 
behövt skotta på de 25 år jag bott här 
i Lysekil. Jag besökte Stockholm i hel-
gen och fick en dag extra eftersom tå-
gen inte gick. Buss hem via Jönköping 
– Göteborg, 2 timmar försenad redan 
i Södertälje, gör att jag upptäckt tjus-
ningen med att åka kollektivt. Sitta 
still, läsa, sova, meditera , äta, eller när 
bussen går framåt i sakta promenad-
fart, kolla energier med pekaren eller 
bara dagdrömma. 220 volt i taket och 
internetanslutning i bussen utan extra 
kostnad gör att det går att jobba lite 
även under resan. Det var ett utmärkt 
tillfälle att fundera på vad vi diskuterat 
på styrelsemötet en vecka innan.

Internetsidorna på www.slagruta.org 
skall ses över. Det är kanske främst 
denna väg vi skall gå för att sprida vår 
kunskap och locka lite yngre nya med-
lemmar. De har varit bedrövliga att 
titta på. Det är dock inte webmasterns 
fel för han för in det som vi andra sän-
der honom. Titta in om ett par veckor 
och se vad Du tycker, men tala om det 
också. Jag är medveten om, att många 
läsare av denna förträffliga tidskrift inte 
använder dator men titta gärna in på 
Ditt bibliotek och låna datorn och sur-
fa till våra egna sidor. Det som snarast 
skall göra i ordning är litteratursidan 
samt bildsidan.

Har Du trevliga slagrutebilder, gär-
na äldre, så sänd dem till mig med 
beskrivning och namn på ev. Personer. 
Vill Du ha bilden i retur så skannar jag 
den och sänder originalet åter.
Utbildning har vi (styrelsen) ju erbjudit 
då och då med varierande resultat. Vi 
fortsätter med en helgkurs sist i maj (se 

annan plats) och en annan i september. 
Vi lär oss ju inte bara av en kursledare 
utan också väldigt mycket av varandra. 
Vill Du lära något särskilt så meddela. 
Det är möjligt att vi kan ordna.

Det blir ju som vanligt flera kortkurs-
er på konventet i Flämslätt.
Konventet får Du särskild inbjudan till 
senare tillsammans med  årsmöteshan-
dlingarna (om Du betalat medlem-
savgiften). Anita, Benny och Birgitta 
har som vanligt gjort ett perfekt ar-
rangemang och förhandlat bra priser.

Det kan väl vara trevligt med an-
dra Träffar. Har Du en bra plats och-
något trevligt program? Gör en träff 
eller möte. Vänder Du dig till alla så 
gör det som en SSF-träff och Du får 
hjälp. Du måste dock vara ute i god tid 
så att planeringen kan vara klar så att 
träffen kommer med i Slagrutan. Har 
Du idéer? Ring någon i styrelsen. Eller 
skriv.

Konvent 2011 söker plats och ar-
rangörer. Det gör sig inte själv men kan 
vara mycket inspirerande.

Kan Du tänka Dig att arrangera nästa 
års konvent, både plats och program, 
eller hjälpa till så tala om det. Betaln-
ingen är dålig men  äran stor.

Det där med Arkiv låter väl ganska 
tråkigt. Kanske, men det kan vara gan-
ska viktigt. Vi har i arkivet i Örebro 
fått anteckningar, skisser, ritningar, 

bilder mm från rutgängare som gjort 
omfattande arbeten med de intuitiva 
sökmetoderna. Det kan vara ett mycket 
viktigt material för den som vill forska 
eller sammanställa uppgifter. Nu senast 
har vi fått flera bananlådor material från 
Ulla och John Hamilton. De står i ett 
berg i Lysekil och skall så småningom 
sorteras och tillföras arkivet i Örebro. 
John lämnade vår jordiska tillvaro förra 
året och Ulla har donerat en del av de-
ras bibliotek till SSF tillsammans med 
manuskript, anteckningar mm från de-
ras många år med pekare och pendel. 

Vi lyckades också få köpa restupplag-
an av deras böcker så att medlemmarna 
i SSF i första hand kan få köpa dessa 
förnämliga verk. De kommer att tas 
med till konventet i Flämslätt men Du 
skall också kunna beställa dem på 
annat sätt.

Dokumentation kan vara viktigt. Tänk 
så mycket kunskap medlemmarna i SSF 
tillsammans samlat på sig. Så smånin-
gom blir vi gamla och trötta och kanske 
lämna det jordiska. Kunskaperna förs-
vinner. Känner Du äldre rutgängare? 
Intervjua dem. Skriv ner det. Lämna 
till redaktören eller till arkivet. Kan Du 
spela in samtalet så gör det.

Andra länder har också rutgängare. 
Våra norska och finska vänner lärde 
vi ju känna en del på Nordiska Sla-
grutemötet förra året. I år arrangeras 
motsvarande i Norge av våra norska 
vänner.

Inbjudan kommer senare, kanske i 
nästa nummer. Det finns dock fler 
länder. 200 ungefär. Känner Du till 
något om rutgängare i resten av 
världen så skriv en liten presentation.



4          SLAGRUTAN 2010-1 

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten.

Så stäng av den eventuellta skepti-
cismen, åtminstone för ett tag, och 
upptäck en ny värld, som dock varit 
känd av våra förfäder i hundratals år!

Så här inleder Robert Carlesten sitt 
“Specialarbete Slagrutan”.
 
SSF har Roberts benägna tillstånd att 
publicera valda delar ur hans arbete, 
här följer första delen:

På denna sida försöker jag presentera 
och förklara ett fenomen som länge va-
rit en naturlig del av vardagen, men som 
under senare år fallit allt mer i glömska. 

Välkommen till Slagruta och jordstrålning - ett specialabete. 10 år på WWW!

1. Inledning
Vetenskap eller ej, så kommer du här 
strax kunna läsa om ett fenomen som 
knappast går att blunda för. Framfusig 
inledning kan tyckas, men efter när-
mare eftertanke så är det hela ett stort 
steg framåt i vår strävan efter förståelse 
om "hur allt fungerar". Om det nu 
stämmer det vill säga.

För att skriva om något så "humbug-
betraktat" som slagrutan, är det viktigt 
att ha en någorlunda kritisk inställning 
till vad man läser och hör. 

Men samtidigt är det lika viktigt att 
inte förkasta sådant som låter otroligt 
utan att först själv undersöka det. Det 
är bara genom att själv kontrollera så 
mycket som möjligt av det man skriver 
som det blir något värde i arbetet. 

Om det hela är vetenskap eller ej kan 
diskuteras, men så länge man håller 
sig till vetenskapliga metoder för att få 
belägg för sina teorier så tycker jag det 
är tillåtet att behandla ämnet i ett spe-
cialarbete. Flera har följaktligen också 
undrat över hur jag tillåtits skriva om 
ämnet. 

För den som undrar vilken frågeställn-
ing som arbetet grundar sig på, så kan 
jag nämna att från början var namnet 
på arbetet tänkt att bli "Slagrutan - 
bluff eller verklighet?", men då, som 
läsaren strax kommer att märka, det 
hela i stort grundar sig på att det är 
verklighet, d.v.s. att slagrutan fungerar, 
så passar inte det namnet längre. Istäl-
let skulle man kunna fråga sig "vad kan 
en slagruta användas till?", vilket jag 
hoppas läsaren bl.a. ska få svar på. 

Då mina förkunskaper inom om-
rådet var väldigt små, var det svårt att 
veta vilka begränsningar jag skulle göra. 
Jag har därför valt att begränsa djupet 
istället för bredden på arbetet, vilket jag 
hoppas ger en väl täckande helhetsbild, 
vilken i sin tur är tänkt att visa att allt 

på ett eller annat sätt faktiskt hänger 
ihop med varandra. 

Det mesta i arbetet bygger på min 
personliga uppfattning, vilken jag skaf-
fat mig genom egna undersökningar, 
litteratur (se källförteckningen) och 
genom föredrag, kurser och intervjuer 
med framstående personer inom om-
rådet. 

Det är därför inte alltid en allmän 
uppfattning som återspeglas, men så 
mycket som möjligt av innehållet har 
jag själv, genom egna undersökningar, 
försökt kontrollera.

Så, stäng av den eventuella skepticis-
men för ett tag, och få upp ögonen för 
ett nytt fenomen, som dock varit känt 
av våra förfäder i hundratals år! 

Ordets härkomst 
“Ruta” i ordet slagruta har sitt ursprung 
i det tyska ordet för densamma, “Wün-
schelrute”. Det är ordet “Rute” man 
lånat, vilket betyder “spö”. På svenska 
betyder alltså ordet slagruta “ett spö 
som slår”. 

Den engelska benämningen på sla-
grutan är “divining rod” eller “dows-
ing rod”, och slagrutegängaren kallas 
“dowser” eller “diviner”. 

På norska kallas slagrutan för “ön-
skekvist”. 

Dessa utländska benämningar på or-
det antyder alla samma sak, nämligen 
att det har något med önskan, d.v.s. 
tanken, att göra. Mer om detta senare. 

Gitternäten
Finns det andra jordstrålningsfält än de 
framkallade av en vattenåder? 

Slagrutekunniga personer har genom 
alla tider fått utslag för andra fält än de 
framkallade av strömmande vatten. 

Efter att systematiskt ha kartlagt 
dessa fälts riktningar och bredder har 
man funnit att det i själva verket i hu-

vudsak är två olika slags nät av jord-
strålningsfält som ger utslagen. Dessa 
nät, ofta kallade gitternät, bildar osyn-
liga vertikala “väggar” av jordstrålning, 
där själva väggen är bredden på linjen. 
Näten finns runt hela jordklotet. Sidan 
på rutorna som nätet bildar minskar ju 
närmare polerna man kommer. Rutor-
na är alltså som störst vid ekvatorn. 

Rutornas form är dock för det mes-
ta inte helt kvadratiska, utan är oftast 
rombiska. 

Misstankar om att det finns flera 
slags nät finns, men det är de två ab-
solut mest accepterade som jag tänker 
ta upp här. 

Currynätet
45° roterat i förhållande till vädersträck-
en, sträcker sig det s.k. curry-nätet. 
Bredden på linjerna, alltså de raka fält 
nätet består av, är ca. 40 cm och nätet 
har i Mellansverige en sida på ca. fyra 
meter. Jordstrålningsnätet är uppkal-
lat efter dess nutida “upptäckare”, den 
schweiziske läkaren Manfred Curry. 
Han kartlade på 1950-talet nätet och 
har försökt visa på ett samband mellan 
ohälsa och långvarig vistelse på nätets 
korspunkter. 

Hartmannätet
10° positivt i förhållande till huvud-
väderstrecken och i Mellansverige med 
en sida på i genomsnitt 1,5 meter löper 
hartmann-nätet. Bredden på linjerna 
är ca. 20 cm. Lokala variationer av dess 
förhållande till huvudväderstrecken 
är vanliga. Namn åt detta nät har den 
tyske doktorn Ernst Hartmann givit. 

Ett annat namn för hartmann-nätet är 
global-gitternätet. Variationer vanliga
Mätningar har visat att lokala varia-
tioner är väldigt vanliga, där både “styr-
kan”, d.v.s. bredden på en linje, och 
formen på näten kan variera. På vissa 
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platser kan currynätet helt dominera 
medan hartmannätet knappt är detek-
terbart, och vice versa. Även sidan på 
rutorna i nätet kan variera lokalt. 

Månens position påverkar också lin-
jerna. Vid fullmåne är linjerna som 
smalast, men samtidigt mest intensiva. 
Vid nymåne är de bredare och svagare.

Bredden
Man brukar tala om att bredden är det-
samma som styrkan hos en linje. Detta 
då man efter försök med en vanlig vat-
tenslang har kommit fram till att jord-

strålningsfältets bredd ovan slangen är 
direkt proportionellt mot hur mycket 
vatten som passerar. Om vattnet i slan-
gen är stillastående fås inget utslag alls.

Lägesbestämning
För att bestämma nätens läge, behöver 
man förutom en slagruta även en kom-
pass. Gå sedan i rät vinkel mot linjer-
nas riktning. Varje utslag markeras, och 
efter ett tag börjar jordstrålningsnätets 
struktur framträda. 

För att mäta bredden på ett jord-
strålningsfält, vare sig det är något av 
ovanstående nät eller en vattenåder, så 

får man passera fältet från två håll. 

Var 4:e meter finns alltså en korspunkt 
där två currylinjer korsas. Denna kors-
punkt kallas currykors eller currykryss. 
Likaså finns korspunkter med 1,5 me-
ters mellanrum där två hartmannlinjer 
korsas. 

Med jämna mellanrum ligger curry- 
och hartmannkorsen “ovanpå” varan-
dra. Då bildas ett nytt slags kors vars 
namn är supercurrykors eller dubbel-
kors. 
fortsättning följer i nästa nummer

Gitternätens struktur från ovan

Detta kan vara något för oss som letar 
vatten. Vi får ju ofta frågor om brunnar, 
vatten och vad därtill hör.

Anvisningarna och råden heter:
Dricksvatten, att anlägga en brunn.
Utgiven av Sveriges Geologiska Un-
dersökning och Socialstyrelsen.

Broschyren kan du beställa från Social-
styrelsen  eller hämtas via nätet på 

http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/
grundvatten/tema_brunnar.htm

Hos www.sgu.se finns mycket in-
tressant som gäller inte bara  vatten 
utan även jordmagnetism med  mera.

Innehåll i broschyren:

Innan du börjar......................... 4
Att tänka på.............................. 4
Frågor att ställa......................... 5
Brunnsvatten är grundvatten.... 6
Jordlager.................................... 6
           
Berggrund.................................. 8
Brunnstyper............................... 9
Placering och skydd av brunn...12

Salt i vattnet............................... 12
Hur mycket vatten behöver jag.. 14
Vattenkvalitet............................ 16
Problem som kan uppstå............ 16
Riktvärden................................. 16
Vattenanalys............................... 17
Vattenrening.............................. 17
Installationer.............................. 18
Viktigt med rätt tillbehör.......... 19
Upphandling............................. 20
Checklista för anbud................. 20
Det blev inte som du tänkt dig.. 21
När det gått snett....................... 21
Kontakter och råd...................... 22

Agne OLausson

Vattenletare
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Intervju med medlem
Namn: Sigvard Hallberg
Ålder: 79 år
Bor: Borlänge
Medlem sedan: 1995
Vardagsyssla: Pensionär“Nuförtiden 

är det roligast 
det här med den 
andliga sidan...”

Medlem i Svenska Slagruteförbundet

Hur väcktes intresset för slagruta? 

Det har funnits med i hela mitt liv, jag 
har alltid varit intresserad av det okän-
da.  Jag hade en pärm på jobbet som 
det stod ockult på,  där samlade jag tid-
ningsartiklar och annat intressant inom 
området. Starten för just slagruta blev 
när jag gick en kurs i Gimsbärke utan-
för Borlänge. 

Vilket slagruteverktyg är din favorit? 
Klyka, pekare, pendel el annat?

Det är pekare som gäller, vill inte an-
vända något annat. Även om det funkar 
med andra verktyg så känner jag mig 
säkrast med pekare.

Vad använder du slagrutan till?

När jag och Birger resonerar om sla-
gruta så kommer dom alltid fram, 
tyvärr allt för sällan egentligen, förut 
var det mest på kurser och årsmöten 
sen har det legat sovandes. 

Ibland åker jag och Birger på utfly-

kter och då kan vi stanna vid en kyrka 
eller annan intressant plats. På gården 
hemma händer det att jag går ut och 
känner på energier, jag har bla ett 
sexkantsfönster där. Pekarna är alltid 
med mig.

Vad inom slagruteriet är du mest in-
tresserad utav och vad skulle du vilja 
lära dig mer om?

Nuförtiden är det roligast det här med 
den andliga sidan, från början var det 
linjer som gällde. Jag brukar kolla eft-
er andar men om dom ska tas bort så 
ringer jag Birger så fixar han det. 

När jag ska leta efter tex andar så 
känner jag med ena handen och håller 
pekaren i den andra.  Frekvenstabellen 
tycker jag är intressant även om det blir 
lite teoretiskt. 
 
Vad har gjort mer intryck på dig inom 
slagrute/energi området?

Vad som är mest outforskat för mig är 
det här med UFO, jag kan känna ufon. 

Jag frågar efter ufon och får utslag att 
dom står där, men vad är det jag känner, 
det är fascinerande. 

Vad är det mest spännande du va-
rit med om inom slagrute/energi-
världen?

Det här med att datera gamla hus-
grunder tycker jag är spännande, och 
när dateringen stämmer, när flera sla-
grutemänniskor får samma utslag. Det 
är fascinerande. Det finns inga hus kvar 
men dom har funnits en gång i tiden. 

Vad har du på gång? Hur ser fram-
tiden ut?

Jag väntar på att det ska bli möte sn-
art, lokal slagruteföreningsbildande, 
det sätter fart på slagruteriet igen, det 
somnar av om man inte träffas. Förut 
träffades man bara på årsmötena och 
kanske något höstmöte och det är all-
deles för sällan.
 
Vid pennan och kameran,

Ulrika Örjas
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Lär dej utnyttja Jordstrålningen!

Det finns, det är ett som är säkert, 
och kallas currykryss efter sin up-

phittare Manfred Curry. Hans partner 
Ernst Hartmann är också delaktig. 

I min bostad har jag två currykryss. 
Det ena har satt igång mitt radiostyrda 
bordsur. Det stannade i februari och i 
mars ställde det inte om till sommartid. 
Urmakaren trodde att batteriet var slut. 

Det underliga var att sekunderna tick-
ade fram men inte tim- och minut-
visarna!

Jag ställde uret på ett av mina currykryss 
och efter 6 dagar gick alla visarna  - och 
visade dessutom rätt tid! Klockan går 
än idag. 

Mitt andra kryss har jag i mitt akvar-
ium. Där står gärna mina fiskar och 
hämtar mer energi än jag kan ge dom 

genom matning. Dom är pigga och 
håller sina exotiska färger. Jag har sett 
till att inte plantera några växter nära 
ett currykryss. 

Jag är bonsaiodlare och testade cur-
rykryssets inverkan på ett av mina träd. 
Efter 30 dagar mådde trädet inte bra, 
efter ytterligare 30 dagar var trädet 
mycket dåligt och efter 90 dagar dog 
mitt träd. 

En av mina väninnor löser mycket 
korsord. Jag hemma hos henne med 
mina pekare och såg att hon satt mitt 
i ett currykryss. Jag bad henne flytta 
till andra sidan av bordet, hon gjorde 
så och och säjer att nu går det mycket 
lättare att lösa korsord. 
Jag tycker redaktören sätter in en liten 
spalt om hur lätt man letar upp cur-
rykryssen i sin bostad och ute i naturen.

Finns det någon läsare som vet 
var det finns ett björnide? Jag tror att 
björnen ligger i sitt ide på på ett cur-
rykryss och får gratis energi hela vin-
tern.

Ser du ett skatbo kan du satsa din 
veckopeng på att där under boet upp 
ur jorden strömmar ett currykrysss. 
Skatorna vet var det finns jordstrålning 
och energi. Djuren känner sådant som 
vi människor inte kan förnimma, dom 
utnyttjar jordstrålningen. 

Tänk på att den strålar ända upp i him-
len, det är därför fåglarna hittar hem.

Vi är inte dom klokaste varelserna på 
denna planet - det är djuren.

Sanningen är inte alltid populär - men 
den är sann!

Olov G. Nilsson
Karlstad

Beskrivelse av ECIWO-
systemer
Dannelse av energisystemer

Om hvordan og hvorfor mange av 
jordens Lay-lines og andre stråletyper 
oppstår
(en kommentar til F. Bongart)

Av
Are Thoresen, veterinær og akupunk-
tør
Gisleröd, 3175 Ramnes
arethore@online.no

En innledende kommentar
Jeg kom over en interessant artikkel 
i siste nummer av Slagrutan (2009-3 
NR 55). Den er skrevet av F. Bongart, 
og ble først trykket i ”Zeitschrift für 
Geobiologie”. 

I denne artikkelen, som heter ”Vad 
er Leylinjer och hur uppstår dom” 
beskrives en del leylines, deres forhold 
til gamle kultplasser, og spørsmålet 
om hvorfor de gamle kulturene skapte 
slike leylines stilles. 

Til en viss grad besvares dette 

spørsmålet, men hvordan de oppstår 
berøres ikke. Jeg vil i denne artikkelen 
driste meg til å berøre begge disse 
spørsmålene, spesielt det siste.

En opplevelse innen landbruket
Jeg skulle for mange år siden foreta et 
jordbrukseksperiment på en Bio-dyna-
misk gård i Vestfold. Bonden på denne 
gården skulle gjøre et dyrkningsforsøk 
for å se om forskjellige planter vokste 
bedre ved forskjellig ernæring. 
Det som hendte var at så snart denne 
bonden hadde tenkt ut et rutemønster 
som han skulle så ut frøene etter, so 
forandret energiene seg i den parsellen 
han skulle bruke. 

Det dannet seg faktisk et energet-
isk rutemønster som gjenspeilet hans 
ruteplan. Det var første gang at jeg 
opplevde at jordens energistruktur var 
forandelig og påvirkelig av den men-
neskelige vilje og tanke.

Dette kan man også se når noen 
bygger et hus; før huset planlegges 
er energimønsteret i grunnen enkelt 
og ”vanlig”. Etter at planene er lagt 
og byggingen er påbegynt, forandrer 
energistrukturen seg radikalt.

Våre forfedres innsikt
Både jeg selv og mange med meg har 
opp gjennom årene undret oss over at 
våre forfedre visste hvordan jordens 
energier var, og innrettet sine hus og 
kultplasser etter dette. At de plasserte 
sine graver langs ley-lines, og kirker og 
kultplasser hvor energilinjene møttes. 

Nettopp dette er det jo F. Bongart 
tar opp til vurdering; disse linjene 
ble skapt etter at disse plassene ble 
konstruert, eller snarere at de ble dan-
net sammen med disse strukturene av 
menneskelig tanke og virke. 

Han spør i sin artikkel om hvorfor 
de ble ”laget slik” av våre forfedre, og 
hvordan. Svaret er etter min mening at 
de dannet seg selv, som et ECIWO-
system av den menneskelige bevissthet 
(se forklaring i neste avsnitt).
 
Da kan vi forstå både hvorfor og 
hvordan, uten å gjøre våre forfedre til 
halvguder som hadde magiske evner 
og åndelig innsikt. Kanskje de var bare 
som oss?

fortsättning i nästa nummer
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I augusti 2009 flyttade min farmor 
ner till oss här i Dalarna från Häls-

ingland. Tidigare det året hade hon 
mist sin käresta och orkade då inte ta 
hand om ett hus och gård själv. 
Men vi här nere, jag, och mina far-
bröder med familjer är jätteglada att 
hon valde att komma och bo nära oss.

Farmor flyttade in och började kom-
ma i ordning, vi hjälpte henne så gått 
vi kunde. När hon bott in sig lite så 
tyckte hon att det var något som kän-
des konstigt. Hon har reumatisk värk i 
kroppen och den hade nu blivit mycket 
värre sen hon flyttade in och även kon-
stig huvudvärk som gick ner i nacken. 
Hon frågade om jag kunde kolla med 
pekarna, vilket jag naturligtvis gjorde. 
Det hade nu hunnit bli november.

Sovrummet är ju det viktigaste rum-
met så det var där jag kollade energier-
na, hittade en Hartmanlinje som gick 
rakt igenom hennes säng och när jag 
kollade resten av rummet så gick det 

linjer så pass att det inte fanns en enda 
frizon att flytta sängen till. Sovrummet 
är avlångt och ganska smalt.

Jag berättade detta för Farmor och det 
enda förslaget jag hade var att anlita en 
slagruteman som kunde det här med 
avstörning, vilket jag genast fick til-
låtelse att göra. Jag ringde Birger An-
dersson som genast var med på noterna 
och ville hjälpa till. 

Några dagar efter vårat samtal så 
kom Birger hem till mig och vi åkte 
gemensamt hem till min Farmor. Jag 
berättade inget för Birger om vad jag 
hittat för energier och han ville inget 
veta heller. Vi kom hem till Farmor och 
han satte genast igång och kände in. 

Förutom linjerna som jag hittat så 
fanns där även en vattenåder som gick 
igenom sängen. Birger flyttade vat-
tenåderns energi och störde av hela lä-
genheten från skadlig energi. Förutom 
dessa jordenergier så fanns i lägenheten 

tre stycken spöken, dom hjälpte Birger 
vidare.
Jag fick vara med och känna på dessa 
spökens energier innan dom gick mot 
ljuset och efteråt så var energierna bara 
borta. Häftigt! 

Samma sak med alla energilinjer som 
efter Birgers avstörning bara var borta. 

Riktigt häftig upplevelse!

Jag fick lära mig denna mentala 
avstörningsmetod och har efter denna 
dag använt mig av den vid ett flertal 
tillfällen, och det funkar verkligen.

Frågade Farmor efter tag om hon 
märkt någon skillnad och det tyckte 
hon att hon gjorde, allt var mycket lug-
nare och värken var nere i normal värk 
igen. 

Detta var en spännande kväll för inte 
minst mig, flera erfarenheter rikare. 

Ulrika Örjas

Med på slagruteuppdrag

Vårt barnbarn (10 år) saknade en del av 
sin veckopeng. Hur hon än letade i hu-
set så var de försvunna.

Då kom hon på att hon nyss fått ett 
par pekare av oss. Hon hämtade dem, 
ställde sig i köket och frågade: var är 
pengarna jag saknar?

Pekarna vred sig mot ytterdörren. 
Hon gick ut på bron och ställde samma 
fråga igen.
Pekarna visade då mot grinden till 
byvägen.  Där, 15 meter bort, stog 
hennes cykel och bredvid den låg pen-
garna som ramlat ur fickan när hon 
steg av cykeln.

Hälsningar från Stefan

Dom sitter runt lägereldar, på lju-
garbänkar och i cirklar för att lyssna 
till varandra med en inre resonans och 
ödmjukhet som knyter samman de 
personliga drömmarna till gemensam-
ma berättelser om folksjälens möjliga 
framtider.

Det viskas om den naturliga, ur-
sprungliga stamkänslan som med sin 
mjuka gemenskap nu återuppstår och 
spirar i allt fler fysiska forum. En sund 
stamkänsla med varm ömsesidighet 
som legat i vila under flera generationer 
i det undermedvetna av vår kollektiva 
visdom.

Och många gamla själar ler igen-
kännande i glädjen över att få återup-
pliva den gamla kära cirkelns filosofi 
och pedagogik, där vi alla känner oss 
välkomna, trygga och omfamnade av 
idel goda intentioner och visioner.

Vi blir allt fler som börjar minnas de 
riktigt gamla och ständigt aktuella 

berättelserna om denna mycket speci-
ella epok av evolutionen. En epok när 
våra individuella val i vardagen får en 
allt större betydelse för allas vår fram-
tid. En epok när vi behöver återknyta 
kontakten med den sunda naturlighet 
som leder oss närmare skapelsens ur-
sprungliga intentioner.

Eldvakten lägger varsamt ytterligare 
ved på bålet och ordfördelaren sänder 
iväg talpinnen för ännu en runda av 
mer berättande och lyssnande. Och i 
denna cirkel, som i så många andra, vet 
varje deltagare att så här har vi kommit 
samman sedan urminnes tider, i trygg 
förvissning om att vi befinner oss exakt 
där vi ska vara just nu. 

Och att vi tillsammans bär på möj-
ligheter som är sprängfyllda av visionär 
intelligens inför vår samtid och vår 
framtid.

Classe Waltin,  Arvika 

Nya tider och gamla minnenEn lyckad sökning!
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Upplagda stenblock

Boken: "De flyttade flyttblocken"  
kan beställas från 

Bo Westling, 
Sofia Dahlbergs gata 4, 
57337 TRANÅS,

 tel. 0140-125 35. 

Pris: 100:- kr + porto.

UPPLAGDA STENBLOCK 
(fortsättning från Slagrutan nr 56)

Efter nio års utforskning av up-
plagda stenblock, huvudsakligen 

runt den stora sjön Sommen på grän-
sen mellan Småland och Östergötland, 
gav jag ut boken ”De flyttade flytt-
blocken”. 

Som alla vet har det legat ett, upp 
till flera kilometer tjockt istäcke  över 
stora delar av norra halvklotet som 
krossade berg till stenblock, som frös 
in i den väldiga inlandsisen. Under 
isens rörelser och avsmältning förflyt-
tades dessa stenblock långa sträckor. 
Därav namnet flyttblock.

Under mina utlandsresor på senare 
tid bl.a. till Australien har jag funnit 
många, stora stenblock, som är up-
plagda på samma sätt som i Norden. 
Här har aldrig funnits någon inlandsis. 
Det måste ha varit aboriginerna, som 
lagt upp dem. 

Inte heller i Afrika har det förekom-
mit inlandsis som kunnat flytta och 
palla upp de många, stora stenblock 
efter samma mönster, som förekom-
mer där. Det måste ha varit afrikaner, 
som lagt upp dem.

Dessa upplagda stenblock förekom-
mer över hela världen upplagda efter 
något av de sex typmodellerna. Därför 
är ”upplagda stenblock” en mer adekvat 
benämning. 

Många betraktar bara en ”liggande 
höna” — eller bättre ”trefotasten”, 
typmodell 3, — som den enda form av 
upplagd eller uppallad sten. Men de 
övriga fem uppläggningsmodellerna 
fyller samma ändamål och sänder 
också ut de två energiridåerna, ”Rik-
tade linjer”.

En bra övning i att känna av dessa 
är — förutom att mäta på ett upplagt 
stenblock med koncentration på ”Rik-
tad linje” — att söka upp en genom-
sprucken sten. Hur uppläggningen ser 
ut under en del stenar kan vara svårt 

att avgöra då morän och förna under 
årtusenden förts in under stenen. 

Efter att ha kontrollerat att denna 
sk. jordbundna sten är upplagd och 
ligger på Curry- och Hartmannkryss 
och vattenåder så går den ena Riktade 
linjen genom sprickan.

(BILD PÅ SPRUCKET, STORT 
STENBLOCK MED TRÄKON-
STRUKTION PÅ OVANSIDAN, se 
nästa sida 10)

På detta stora, upplagda stenblock har 
älgjägarna ett av sina skjutpass — ett 
bra sådant innan tallskogen växte upp. 
Den stora sprickan visar tydligt var 
den Riktade linjen finns.

Stenen är belägen intill grusvägen 
till Rotselsforsen i Gimån drygt två 
mil från Bräcke i Jämtland strax efter 
avfarten från vägen Bräcke mot Al-
backen.

Se gärna min nu uppdaterade hemsida 
www.bowestling.se
                                                                                        
Bo Westling
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På detta stora, upplagda stenblock har älgjägarna ett av sina 
skjutpass — ett bra sådant innan tallskogen växte upp. Den 
stora sprickan visar tydligt var den Riktade linjen finns.

Stenen är belägen intill grusvägen till Rotselsforsen i Gimån 
drygt två mil från Bräcke i Jämtland strax efter avfarten från 
vägen Bräcke mot Albacken.

Foto: Bo Westling

Hamiltons böcker är välkända bland 
rutgängare. Ulla och John Hamilton 
från Skara har utforskat mycket av de 
osynliga energierna. 

De har sedan skrivit på ett personligt 
och trevligt sätt om sina upptäckter 
och erfarenheter. Vi har lyckats få köpa 
restupplagan av böckerna och de 
kommer nu att säljas till medlemmar-
na. 

Om några veckor skall vi ha böckerna 
presenterade på hemsidan på nätet. 

Har Du inte dator så får Du 
gärna ringa redan nu och fråga och ev 
beställa.  Telefon 0523-66 25 92.

Ulla och John Hamiltons böcker

Upplagda stenblock, Bo Westling forts. från sidan 9

Bild ovan visar leylinjer till/från Jönköping  och bild till 
höger visar leylinjer mellan Skåne-Halmstad-Öland. 
Gjord av Karl-Erik Johansson, se text sidan 16.
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Redan innan jag slog upp portarna 
till mitt forum Hilaria, visste jag 

att det var något speciellt med lokaler-
na. Allting föll på plats och dörrarna 
öppnades 3 juli 2009.

Sen har en hel del människor passer-
at, som bidragit med 
historia och anek-
doter över lokalen. En 
var hit och hämtade 
mjölk, när han var 
pojk. En annan hade 
varit hit och köpt sin 
första oxfilé till förlovningen. 

Allt detta, och mina egna erfarenheter 
väckte en nyfikenhet, som bara kunde 
lösas med fakta. Jag tog upp det hela 
med min granne och goda vän Peter 
Westergård, som ju är en välbevandrad 
slagruteman och kan ge svar på det 
mesta. 

Det här är vårat resultat av både sla-
gruta och mitt sätt att jobba.

Till en början fick jag förklarat för mig 
att lokalen känns så lugn, välkomnande 
och som om tiden försvinner. Mina 
kunder stannar länge. 

Frågan jag ställde mig var - Varför? 
Jo, min entré består dels av en positiv 

pelare och dels en Leylinje. När man 
sen tittar vidare på det hela så öppnar 
sig en helt ny värld. Alla de nyckelposi-
tioner som är viktiga för verksamheten 
på Hilaria är i positiva pelare. 
Likaså så är hela lokalen placerad i ett 
perfekt Ley-linjekors. De enda rum-
men som är fria från Leylinjen är be-
handlingsrummet och kontoret. Och, 
så i all ärlighet så ska det väl vara också. 

De negativa pelare som finns, finns 
exakt där vi inte vill kunderna ska stå, 
detta har vi märkt på försäljningen av 
de produkter som råkat befinna sig, just 
där.

Under de gånger som det arrang-
erat seanser så har det av många 
uppmärksammats också att kursrum-
met, där seanserna brukar vara, är det 
bästa. Här frodas själarna. Våra sk 
husspöken huserar här. Förutom för 
den mannen som går med mjölkkan-
nan ner i källaren och för den kvinna 

som ser till att saker står i ordning. 

Finns det fler sk spöken?

All aktivitet som finns i lokalen 
förstärks dessutom av de två vattendrag 
som passerar under. Livet står aldrig 
still här, det är en sak som är säkert. 
Och, vi samarbetar in i det längsta 
eftersom vi ser att tillsammans är vi 
starka.

Den 13 mars tänker vi ha en dag med 
slagrutelek för att bena ut allt detta och 
mycket mer. Vill ni vara med så hör av 
er!

Mira Mård tillsammans med Peter 
Westergård
www.hilaria.se, mira@hilaria.se eller 
0730-77 23 18

Redan innan jag slog upp portarna 
till mitt forum Hilaria, visste jag att 
det var något speciellt med lokalerna

Leylinjer ritade av Karl-Erik Johansson, se text sidan 16
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Från att ha varit en studiecirkel 
i nio år med regelbundna un-

dersökande träffar och en och annan 
veckoslutskurs bestämde vi oss för, att 
nu när det är möjligt bilda en lokal 
förening så gör vi det. Vi valde en inter-
imsstyrelse i december för ett år sedan, 
vilken förberedde ett första årsmöte i 
februari och på den vägen är det. Av 
våra tidigare 30- talet deltagare till och 
från i studiecirkeln är idag 15 medlem-
mar i föreningen. 

Vi fortsätter med våra månadsträffar 
med olika teman som medlemmarna 
föreslår, därutöver har vi haft två större 
arrangemang under hösten. En mäss-
dag ”med energi i focus” för att visa upp 
oss under en lördag med film, seminar-
ier och själva berätta om en del av det vi 
arbetat med under åren. 

Det blev en lyckad lördag i mitten av 
november med många nya ansikten 
och givande samtal, men också besök 
av en del gamla, som någon gång under 
åren varit med på våra aktiviteter. 

Den yngste besökaren, en tioårig, 
som fick slagrutan att fungera vid första 
försöket och som lycklig vandrade hem 
med instruktioner och vinkelpekare. 
En av våra medlemmar som träffar po-
jken regelbundet får följa upp framgån-
garna. 

Under ett av seminarierna berättade 
Erik Welamsson, Örebro om currylin-
jer och vinkelpekare och hans grupp 
tränade också praktiskt innan de läm-
nade lokalen. 

Classe Waltin, även han en av våra 
återkommande föreläsare, höll föredrag 
om Cirkelns filosofi och pedagogik, med 
anknytning till indianernas mångåriga 
kunskaper. Filmen som visades hand-
lade om norska UFO-forskares doku-
mentation kring ljusfenomen i Hes-
sdalen. Filmen kommenterades av 
Ingrid Krianon. Dagen avslutades med 
en trumresa med 20-talet deltagare.

Mässdagens förberedelser och ge-
nomförande avskräckte inte styrelseg-
ruppen utan vi hoppas kunna åter-
komma med liknande arrangemang för 
att tala om att vi existerar och på det 
viset nå kontakt med nya intresserade 
blivande slagrutemän o -kvinnor.

Energiladdning av stenar
Vid höstmötet i Sölje för ett år sedan 
genomförde vi en ceremoni tillsam-
mans med Erena Rhöse, maoriprinses-
sa från Nya Zeland. Ceremonin var 
fylld av färger, symboler och starka or-
dlösa sånger och trumslag. 

Denna ceremoni tillsammans med 
danser och andra aktiviteter tidigare på 
dagen höjde energierna avsevärt i lo-
kalen och i en radie runt lokalen. (finns 
beskrivet i Slagrutan nr 4 2008) 

Detta nya energifält har vi fortsatt att 
mäta med våra slagrutor och varit lite 
betänksamma att det blev inte en rund 
cirkel som överlappade Glafsfjorden, 
vid vars strand Sölje ligger, utan det 
blev en halvmåne på den syd-västra si-
dan där vi befann oss och med en radie 
på c:a 2,5 mil i den halvcirkeln.

Vi har hållit fortsatt kontakt med Er-
ena som haft en idé om att vi skall göra 
en träff på andra sidan fjorden och ar-
beta med hennes traditioner kring vat-
ten.

När vi fick till plats och tid, rätt exakt 
ett år efter Söljeseminaret, inbjöd vi 
våra egna deltagare som var med i Sölje 
och fick beskedet av Erena att vi skulle 
arbeta med stenar.

 
Så var och en tog med sig två rätt stora 
runda stenar, som vi fick lära oss ladda, 
måla med valfritt 1-3 färger och fylla 
med de symboler vi ville lägga in. 

Vi förberedde en plats i en skogsglän-
ta inte långt från vattnet där vi kunde 
bygga en spiral av 18 av våra stenar, 
med öppning mot vattnet och under 
den tredje dagen placerade vi ut stena-
rna under en ceremoni, ledd av Erena. 

Dessutom deltog vi i Erenas ritualer 
vid solens -upp och –nedgång, mätte 
av energier och memorerade vad som 
hände. En sten tog var och en med sig 
hem för att placera på lämplig plats.

Vi kunde mäta dag för dag hur en-
ergifälten påverkades och radien blev 
större och större. Ju mera vi arbetade 
med våra stenar ju starkare energier och 

större aura fick de och när vi lade alla 
i en stor ring tillsammans med Erenas 
stora jadesten och några orgoniter jäm-
nades energierna ut och alla stenar höll 
samma energi. 

När vi åkte från kursplatsen sönd-
ageftermiddag kunde vi konstatera att 
vi nu fullföljt vårt arbete som påbör-
jades för ett år sedan, men att ener-
gierna var mycket kraftigare i den nya 
”halvmånen” och fortsatte att så vara 
ett par veckor och därefter jämnade de 
ut sig och ligger nu på samma nivå och 
med samma radie. 

Dessutom var vi deltagare rätt jämnt 
fördelade med hemorter runt hela 
Glafsfjorden och de stenar vi tog med 
oss hem har bildat en sexuddig stjärna 
inuti cirkeln. 

Vi är en erfarenhet rikare och vi kom-
mer att fortsätta mäta och följa upp en-
ergicirkeln.

Berit E

Arvika slagruteförening
har haft ett intensivt första år
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Det som görs

av det som kallas jag,

görs troligen

av nånting i mig

som är större
än jag.

J C Maxwell på dödsbädden 
1879

Vi slipper aldrig ifrån behovet 
av vårt eget omdöme. 
(Kurt) Gödel bevisade att män-
niskor vet mer än de kan veta hur 
de vet. 
Den levande insikten når längre 
än all logik. 

Gödels bevis är en makalös hyll-
ning till människans skaparkraft. 

(Nörretrander: Märk världen)

Vi behöver bli fler.
Vi behöver bli fler medlemmar i SSF!

Där kan Du göra något.

Jag har upplevt att intresset för våra 
intuitiva sökmetoder och annat som vi 
inte kan ta på är stort, mycket större 
än jag trodde.

Men, många jag träffat på vet inte att vi 
finns!

Finns vi? Tala om det. Tala slagruta, 
pendel, pekare så fort Du får en 
chans.

Har Du slagruteträff så tala med lo-
kaltidningen. Skaffa Dig en personlig 
kontakt på tidningen. Många mindre 

tidningar sänder gärna en reporter 
när det är något spännande på gång. 
Vår verksamhet är spännande.
Kommer det ingen från tidningen? 
Skriv och fotografera själv och lämna 
till tidningen eller sänd via epost. Ofta 
blir de tacksamma för material och 
särskilt på sommaren då det kan vara 
lite nyhetstorka.

Är Du med i olika mötesplatser på 
nätet? Facebook, twitter och allt vad 
de heter. Skriv och berätta om när Du 
använder pekare, pendel, slagruta.

Blir någon lite intresserad? Tag namn 
och snigelpostadress och lämna till 
anita.elmerfeldt@slagruta.org och 
hon sänder en äldre Slagrutan tillsam-
mans med information om oss och ett 
inbetalningskort ifall  hon/han vill bli 
medlem.

Träffar Du flera i dina trakter som 
visar intresse. Gör en infokväll. 
Eller varför inte en nybörjarekurs. Det 
är inte så svårt som Du tror.
Ring eller skriv så hjälper vi Dig (eller 
sänder någon). Vi har en del 
marknasföringsmaterial att lämna ut.

Hälsomässa i närheten. Kanske något 
för oss. Delta själv och/eller ring/skriv 
och tipsa.

Varför skall vi vara fler? Fler medlem-
mar = bättre ekonomi = bättre och 
fler arrangemang och kurser = vi kan 
lära mer = vi samlar mer kunskap om 
vår verksamhet i SSF.
Vi skall inte bara sträva efter att var 
fler utan också efter att vara fler och 
yngre.
agne.olausson@slagruta.org    
0523-66 25 92

Vadå fler?

Har du kloka ord att dela 
med dig av?

Ord som får dig att må bra, 
eller får dig att tänka efter lite 
extra. Vackra ord och kloka 
ord  som inspirerar dig, passa 
på att inspirera oss!
Skriv till Slagrutan för in-
förande, det kan vara egna ord 
eller andras. Välkommen!
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Välkommen till SSF:s Konvent 13 – 16 maj 2010
med årsmöte lördag 15 maj 2010

på Flämslätts Stifts- och kursgård i Lerdala.

Vackert belägen bland sjöar, ängar och mjuka kullar finns Flämslätt. Grundidén med Flämslätt var att bedriva ung-
domsläger. Tack vare en modernisering av bl.a. rum, mat och service har Flämslätt nu blivit ett av de mest spännande 

konferenshotellen i Västergötland.

Gården är belägen 20 km från Skara och 25 km från Skövde samt 1 km söder om Lerdala.
Konferensanläggningen är fullt utrustad. Boendealternativen är av olika klass. I huvudbyggnaden finns sällskapsrum med 
tv, bibliotek, solarium och bastu.

Alla medlemmar i Slagruteförbundet är välkomna att delta i det program med föredrag, kurser m.m. som anordnas i 
samband med årsmötet.
Några kurser/föredrag har tidigare funnits med på Konvent/övriga möten. Önskemål har kommit att  kursen/föredraget 
återkommer samt att flera är nya som medlemmar och deltager för första gången.

Preliminärt program (fastställt program kommer i separat utskick till medlemmar):

Torsdag 13 maj
13.30 Öppnande av mötet. Ordförande Agne Olausson. 
Nya deltagare välkomnas. Arrangörerna informerar.

Korta kurser/föredrag/workshop hålls torsdag eftermiddag och kväll samt fredag förmiddag. Du väljer själv vilka du vill 
delta i.

14.00-17.00 Kurs 1 Information till allmänheten samt nybörjarkurs i slagruta
  Kurs 2 Lär dig se auran. Eva Svensson och Jenny Fransson.
  Kurs 3 H3 antenn. Praktisk hantering och demonstration. Rolf Heineman
  Kurs 4 Kinesiologi. Olle Johansson

18.00-21.00 Kurs 5 Hur kan vi skapa ett bättre liv. Lars Lönnerud – Hälsa-Lasse .. 
  Kurs 6 Söka vatten. Jörgen Larsson  
  Kurs 7  X-ross-cultural behaviour. Anne-Marie Carlsson
  Kurs 8 Utflykt till Ekornavallen med Åke Pihlgren och Per Engström  Jenny och Per-Uno Fransson

Fredag 14 maj
09.00-12.00 Kurs 9 Checklista för väsen, andar m.m. Åke Pihlgren
  Kurs 10 Utflykt till Varnhems klosterkyrka
  Kurs 11 Frekvensmätning. Thord Nilsson
  Kurs 12 Osynliga väsen. Carina Hultqvist

13.15-14.45 Pyramiderna hemligheter. Carina Hultqvist berättar och demonstrerar. Pyramiderna i Egypten och 
på andra platser är inte bara extremt gamla och stora byggnadsverk, de har också utomordentligt märkliga proportioner 
och egenskaper. Detta går att mäta om man bygger kopior i liten skala av dessa jättar. Mat håller längre i en pyramid: 
den torkar, men möglar inte. Vatten blir renare och blir av med mineraler. Rakblad håller sig vassa i månader trots dagligt 
användning, etc etc.  

15.00 – 17.00 Tidsåldrar, kunskaper och mystik under forntiden, för 5300 år sedan. Monumentens mål och syften . 
Lars Bägerfelt, arkeolog och författare, är välkänd i Västsverige. Att höra Lars presentera sina teorier ”live” med bilder och 
kartor är en höjdarupplevelse.

18.15 Vi åker till Kung Ranes hög i Flistad. I anslutning till byn finns flera stensättningar och två högar. På kyrk-
ogården invid kyrkan ligger den stora gravhögen som kallas Kung Ranes hög. Liksom länets övriga storhögar är inte heller 
denna undersökt.
Vi åker vidare till skeppssättningen i Askeberga, en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar. 
Skeppssättningen är den nästa största i landet, efter Ale stenar. Monumentet har 24 gigantiska klumpstenar på mellan 25 
– 30 ton vardera. Lars Bägerfelt åker med oss. Ta med pekare/slagruta och pendel.



SLAGRUTAN 2010-1 NR 57          15

Den som inte vill åka så långt kan åka till Silverfallen i Karlforsbäcken där vattnet faller ett tiotal meter över en brant av 
kalksten och skiffer. Utefter branten kastar sig bäcken sammanlagt ca 50 meter i forsar och fall från avsats till avsats.

Lördag 15 maj
09.00 – 09.45 Redovisning från Kung Ranes hög, Skeppssättningen i Askeberga och Ekornavallen

10.00 – 12.00 Energimedicin, den nya tidens vänliga och läkande energibehandling. Lilian Carlsson

13.15-14.15 Senaste nytt!!!  Planeter, planetlinjer och kultplatser. Rolf Heinemann 

14.15-15.30 Testa, känn på olika energier. Övningar med pendel och slagruta utomhus. 
  Paul Holmberg och Rolf Kjellström

16.00  Årsmöte

17.00 ca Korta inlägg från medlemmar (föranmälda)

19.30  Supé

21.30 En ceremoni, en helande resa med Pär Wedin. En fusion av helande ljud och shamansk trumresa. Pär använder i 
stället för den traditionella shamantrumman en Hang, ett nytt musikinstrument. Cermonien blir en mix av meditation/
shamanskt helande/chakrabalansering och musikupplevelse.

Söndag 16 maj
09.00 – 12.30 Ola, Aniel, Pettersson har sen 2003 gett uppskattade föreläsningar som baserats på Carl Johan Calleman 
genombrott i tolkningen av mayakalendern. Aniel var medproducent till Callermans bok ”The Mayan Calender and the 
transformation of Consciousness”. Aniel förbereder nu firandet av Venuspassagen den 6 juni 2012, en förberedelse till 
kalenderns slut den 21 alt. 23 december 2012..
Aniel låter föredraget formas efterhand som det möter respons från publiken utefter de frågeställningar som dyker upp.

12.45 Utvärdering Avslutning

13.00 Lunch

     Välkomna!
   
    Önskar Arrangörer och Styrelsen
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Nordisk Kvistgjengermøte på Haugetun Folkehøyskole 
30 juli – 1 august – 2010

Vi innbyr til Nordisk Sensommers-
amling på Haugetun Folkehøyskole, 
beliggende mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad, Norge. 

Stedet ligger mindre enn 1 times 
kjøring inn i Norge fra Sverige. Se link. 
http://www.haugetun.no/kortkurs.aspx 
og http://www.haugetun.no/beliggen-
het1.aspx . og vår hjemmeside 

www.kvistgjenger.no 

Åpning kl. 1400 på fredag 30 juli. 

Avslutning søndag 1 august etter utf-
lukt til Hunn-feltet når vi er ferdige 
med møteprogrammet.

Vid Leif Paulins besök hos mig efter 
Nordiska mötet i Källvken fant han en 
linje hemma hos mig som han kallade 
Mega linjen.    
 
Jag drog till minnes att jag hede sett 
någt om Benker-linje. Fant en del på 
internet och också i Slagrutan nr 27. 

Enligt mina undersökningar består 
Benker-linjen av en Hartmann och en 
Jordström på varandra. Utslaget för 
styrka var svag, men skadlighet för 
kroppen var stark.   
  
Benkerlinjen har ett rutnät med var 
fjärde Hartmann linje öst/väst och var 

femte linje nord/syd. I korspunkerna 
går i tillägg två Currylinjer. 

Jag vill veta andra läsares åsikter, 
skicka gärna mail till  pmh3904@
yahoo.com.    
  
Paul Holmberg    

Efterlysning: Benker-linjen!

Detta är utdrag ur den LEY-linjekarta 
som Karl-Erik Johansson arbetade 
med under många år.
Karl-Erik har också gjort en förteck-
ning. Här följer ett litet utdrag från 
E-2. 

Leycentret på Omberg.
1. Omberg – Ramunderberget (E-1).
Linjen sträcker sig 98 kilometer i 260 
grader från Ramunderberget. 
Energin strömmar mot Omberg. Den 
6.1.2000 strömmar energin i båda 
riktningarna.

1. Omberg – Visingsö – Taberg (F-1).
Linjen sträcker sig 83 kilometer i rikt-
ning 223 grader sett från Omberg. 
Energin strömmar i båda riktningarna. 
Den 7.1.2000 strömmar energin 

oförändrat i båda riktningarna.

2. Omberg - Stonehenge.
Linjen sträcker sig enligt Börje Ekblad, 
Borås från Stonehenge. Den kommer 
in i landet vid Fjärås och sträckan inom 
landet är c:a 200 kilometer och rikt-
ningen är 235 grader. Energin ström-
mar i riktning i båda riktningarna. Den 
7.2.2000 strömmar energin mot Om-
berg.

4. Omberg - Flistad (R-5).
Linjen sträcker sig 45 kilometer i rikt-
ning 120 grader sett från Flistad. En-
ergin strömmar i båda riktningarna. 
Den 7.1.2000 strömmar energin mot 
Omberg.
5. Omberg – Stor Näset.
Linjen sträcker sig 55 kilometer i 350 

grader sett från Omberg. Energin 
strömmar i båda riktningarna. 

Den 7.1.2000 strömmar energin från 
Omberg. 
I Tiveden, 1,5 kilometer norr om Tive-
dens kyrka har jag räknat antalet 
band till 66.

Denna linje har rapporterats av Tage 
Sjöö i Västervik. 

Linjen sträcker sig 192 kilometer i 
90 grader sett från Svinhult. På sin 
väg passerar den E22 vid infarten till 
Västervik och Mattebo på Gottland 
samt slutar vid ett gravfält öster om 
Tingstäde träsk.

(se bilder på sidorna 10 och 11)
fortsättning följer i kommande nr

Leylinjer av Karl - Erik Johansson

Finns det någon där ute bland med-
lemmarna som skulle kunna åta sig att 
sköta en Wikipediasida om Slagruta 
på internet, det finns lite information 
redan på Wikipedia om slagruta men 
den skulle behöva ses över och finjus-
teras.

Wikipedia på nätet är en encyklopedi, 
som är fri för vem som helst att skriva 
i, så den som åtar sig detta uppdrag 
måste hålla efter denna sida lite då och 
då och ev uppdatera om det skulle dyka 
upp ny spännande information.
Intresserad?

Gå in på http://sv.wikipedia.org/wiki/
Slagruta och kolla, kontakta sen mig så 
jag vet att där finns någon som är in-
tresserad.
Ulrika Örjas
070-168 94 84
toowitch@hotmail.com

Styrelsen efterlyser! Styrelsen efterlyser!
Styrelsen efterlyser!
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JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
arrangerar under 2010 en  

avancerad utbildning i slagruta: 
 

RENSA BORT DÅLIGA 
ENERGIER I BOSTÄDER 
Lärare: ÅKE PIHLGREN   Plats: Stockholm 
 
Detta är 4 delars gedigen utbildning, som lär dig 
vidta de åtgärder som behövs.  
Mycket mer än currylinjer och vattenådror 
påverkar oss negativt. En effektiv sanering av  
energier i bostäder kräver omfattande kunskap!   
 
   KURSDEL 1: lö+sö 8-9 maj i Stockholm.  
Övning på olika negativa energier/fält. 
Genomgång av checklista. Inpendling av: 
Negativa linjer på karta och ritning, fält -2 och 
+2, negativa pelare, dubbelkors, S:t Georges-
kors, sexkant-fönster med planetlinjer och 
UFO:s, bergsprickor, negativa leylinjer.  
Genomgång av Arne Groths frekvenstabell för 
identifiering, frekvensbestämning och  
avstörning av okända linjer och energier. 
Mätning av Bovisvärden.  

Info och övning på olika slags andeväsen, 
spöken, utomjordingar och småväsen. 
   KURSDEL 2: lö+sö 5-6 juni  
Info och övningar: Svart magi, tak- och golvfält, 
andar i människokroppar, dimensions-portar, 
avrättningsplatser, horg-/hargenergier. Inkänning 
på fantombilder, foton mm. Förbannelser. 
   KURSDEL 3: lö+sö 28-29 augusti  
Avstörning. Besök i bostäder för att rensa bort 
dåliga energier. 
   KURSDEL 4: lö+sö 9-10 oktober 
Besök i bostäder, som ovan. 
 

Förkunskaper krävs: Hör med oss.  
Pris:  Del 1-2:  2.150:- /del. Del 3-4:  2.000:- /del. 
Kurskompendium ingår. Kontakta oss för mer info. 
 

Vi har också NYBÖRJARKURS o. PENDELKURS   
 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se  

jc@vingar.se  Telefon 08 – 510 110 25 
 

Vi arrangerar varje vecka Olika föredrag och 
kurser inom många alternativa områden.  
Ring gärna efter gratis program-broschyr  
eller läs mycket mer på vår stora hemsida.  
Gratis Nyhetsbrev med program, bra TV-tips, 
humor fås via e-post: http://slagrutenytt.vingar.se 

"Vad är det du känner med din intu-
itiva 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 (Arne Groths Steg-
tabell) och vi kan jämföra vad vi finner 
och/ eller stänga av energin för att 
säkert kolla att det är rätt som vi fann.

Vi visar på energier i området.
Vi känner på.
Vi analyserar dem.
Vi kollar frekvenserna och var de 
hamnar i AGS.

Vi planerar 29-30 maj 2010 i Hållsta 
konferenscenter 8 km söder om  
Eskilstuna.

Kursen kostar 1200 kr för kurs, logi 
i dubbelrum och mat inkl. anmäl-
ningsvgiften.  Vandrarhemsboende.

Max deltagare 15 pers.

Anmälan senast 1 maj till 
ulla.olausson@slagruta.org eller 
telefon 0523-66 25 93

och anmälningsavgift 300 kr till 
Plusgiro 47 28 95 - 2 

Resterande 900 kr vid kursen eller 
enligt avtal.

Kurs AGS Vi kollar frekvensernaVAD känner du?



Notiser
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Vill Du inte synas?  Tala om det!
Ett par tillfällen har jag upplevt att 

personer inte vill bli fotograferade av 
en eller annan anledning. Är Du en av 
dom så tala om det.

Vår tidning Slagrutan är ju en 
föreningstidning så där publicerar vi 
bilder om vi vill.

Vår bildsida på nätet är en annan sak. 
PuL (Personuppgiftslagen) anger att 
personer som publiceras skall ha gett 

sitt tillstånd.

Du som har dator kan titta på 
www.datainspektionen.se/Documents/
faktablad-personuppgifter-och-inter-
net.pdf 

Redaktionen har under åren fått mån-
ga trevliga bilder från konvent, kurser 
utfärder m.m. som vore trevligt att 
publicera på vår bildsida på

www.slagruta.org
Vill Du inte vara med så meddela det 
till mig såsom ansvarig utgivare. 
Till agne.olausson@slagruta.org eller 
telefon 0523-66 25 92

Du som inte har dator kan säkert gå 
in på biblioteket och låna dator för att 
surfa på nätet och titta på ovanstående.

Agne Olausson

Svenska Slagruteförbundet inbjuder 
till kurs i

Han var intressant föreläsare på 
Nordiska Slagrutekonventet i Käll-
viken, Strömstad, som vi besökte 
förra sommaren. Han erbjöd sig att 
besöka oss i Umeå och nu vill vi ge 
fler möjlighet att få träffa honom, lära 
och träna. Ett övningskompendium 
ingår i kursmaterialet. Han säljer bl.a. 
en finsk träpendel i rönnträ. 
 
Leif Paulin, har  lång meritlista på 
många områden och undervisar i  och 
utövar bl.a. traditionell finsk hälso-

pendling. Leif är ordf. i Österbottens 
slagruteförening.  Han erbjuder oss 

ett utbyte och har 
några andra sla-
grutemän och kvin-

nor med på resan. 
 
Annonser  kommer att införas i 
"Föreningsblänkarn" i närliggande 
dagstidningar. Kursen  arrangeras i sa-
marbete  med studieförbund. 
 Kursen beräknas starta, efter båtens 
ankomst till Umeå, dag 1 och pågå till 
eftermiddag nästa dag.

Ett kvällspass kommer att hållas, där 
vår egen Ove Svensson, i stillhet spelar 
flöjt och ger oss av sin stora kunskap 
om samernas och indianernas riter och 

TRADITIONELL FINSK HÄLSOPENDLING 
MED LEIF PAULIN, VASA, 17-18/4 2010, Umeå

visdom.
 
Kostnad 1200 kr för kurs, logi och 
mat inkl. anmälningsvgiften. 

Anmälan sker till Berndt Karls-
son och Rosa Löfmark Karlsson, på 
tel 090-139418, 070-5946366 och 
anmälningsavgiften 300,- betalas in 
på checkkonto 3300 3040 10 48934 
senast  1 april. Resten betalas vid 
kursen eller enligt avtal.

Närmare information  och del-
tagarlista kommer en vecka före 
kursen.

Välkommen till en intressant kurs 
och möta människor från andra si-
dan Bottenviken.

Vi vill redan nu sprida 
nyheten att ovannämnda 
kurs kommer att hållas i 
Umeå med omnejd.
 
Natur och Miljökonsulent 
TOMAS SKOGSTJÄRN 
från Ljusdal. 

Kursen hålls om möjligt 
ute i naturen för att ge 
kunskap om växternas 
användning både som mat 
och medicin.
 
Han lär oss också att med 
pekare eller pendel läsa av 

våra energifält och lednin-
gar samt  energi i marken.
 Vid samma tillfälle kom-
mer OLLE JOHANS-
SON från Hälsingland.

Även han kunnig och 
erfaren slagruteman.  Han 
kommer bl.a.att ge oss in-
blick i intressanta uppdrag 
han haft och jobbat med. 

Vi återkomer med mer 
information i nästa num-
mer av  tidningen. 

Vi hörs, Berndt och Rosa 
i Umeå

Bilaga till denna Sla-
grutan, vid det ordinarie 
utskicket, ligger, som Du 
ser, några SSF-logo som 
klistermärken.

De kan Du använda till 

laptopen, portföljen, hatten 
eller annan synlig plats. 

Alltid kan det locka någon 
att fråga vad det är och då 
har Du snart fått veder-
börande som medlem.

Den här är blå!

Kinnekulle-Rutans preliminära våraktiviteter
     20 mars  Ceremoni vårdagjämning. 
   Kontakta Barbro Lundqvist 0511-57500
     3-4 april Mästerskap. Slagruteteknik/intuition i  
  samarbete med Börje Ekblad.
     25 april  Föredragsdag med Medium.

     22 maj Resa till Finnestorp med guidning och   
  möjlighet till Slagruteletning.
     12 juni Heldag till Kållandsö
  Grundkurs i slagruteteknik. Paul Holm-  
  berg. Kontakta Vuxenskolan Götene



Kontakter:
 
Blekinge:       Eva Fröjd                           0455-36 81 32
 
Bohuslän:      Magnus Bråthen                070-227 04 23
                       Svante Lindström              0522-721 88
                       Erik Nygård                       031- 84 51 79
 
Dalarna:        Birger Andersson              0243-24 01 86
                       Lotta Haglund                   0248-138 89
 
Dalsland.       Gun-Britt Nilsson             0532-156 09
                       Maud Strömbergson         0530-128 82
 
Gotland:        Sven Karlström                 0498-360 96
 
Gästrikland:  Sölve Nordin                     026-13 28 71
 
Halland:         Kate Nilsson                     035-404 13
                        Nita Börjesson                  0346-154 75
 
Hälsingland:  Torsten Rolin                    0650-979 16
                        Ragnhild Welin                 0650-74 13 29  
 
Jämtland:      Inger Lindkvist                 063-51 21 28
 
Lappland:      Gunnar Pedersen              070-310 39 81
 
Medelpad:     Rolf Bengtsson                 060-50 35 20
                        Yngve Gradin                  0692-102 86
                          Margot Granholm            060-253 48

Närke:            Rolf Heinemann              019-24 07 96
                        Kerstin Nelander             070-396 53 05

Skåne:           Aldo Olsson                          0479-510 26  
                       Peter Wetterström                 040-46 84 70

Småland:       Sverker Egnell                  036-12 51 33
 
Södermanland: Ulf Andersson                       08-55 15 41 52
                       Christina Rutgård                  08-55 15 77 61
 
Uppland:       Åke Pihlgren                         08-59 03 31 71
                        Pähr Engström                      08-35 58 16
                        Ivan Ekman                          08-51 17 77 20
 

Värmland:     Lars-Erik Hedin                     054-52 59 02
                        Enar Rådberg                         0586-418 32
 
Västerbotten: Erik Palmqvist                       090-310 46
  
Västergötland:  Benny Karlsson                     0325-760 14
             Paul Holmberg        0511-340039
 
Västmanland: Per-Uno Fransson                 070-783 03 70
                         Britt-Marie Nordman            0221-402 40
 
Föreningar:   Kinnekulle Rutan                   0511-533 44
                        Slagrutan Tvärs                     019-24 07 96
                        Skånska Slagruteföreningen  0411-441 57
                        JiS Jordstrålningssällskapet   08-59 03 33 71
                        Arvika Slagruteförening        0570-404 26 

Förbundstyrelsen: Alla ledamöter och suppleanter ingår 
också i det lokala kontaktnätet. Dessa personers namn finns 
upptagna på sidan 2 i tidningen. 
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Arvika Slagruteförening
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tel 0570-404 26

Kinnekulle-Rutan
www.slagruta.com
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Göran Gustafsson
Kärrhagen, Kinne-Vedum
533 97 Götene
tel 0511-53387

Skånska SlagruteFöreningen
www.slagruta.eu
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
273 70 Lövestad
tel 0417-251 56

Slagrutan Tvärs 
http://slagrutantvars.dinstudio.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
tel 019-240796

JiS = Jordstrålningssällskapet i Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@stacken.kth.se
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54  Tyresö
tel 08-742 62 43
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Beneath The Nasca Lines and Other Coastal Geoglyphs of 
Peru and Chile     By David Johnson

I Augusti 1995,  när jag för första 
gången anlände till Nasca, Peru, kunde 
jag inte föreställa mig att det skulle bli 
en erfarenhet som skulle förändra mitt 
liv och ta mig ut på en odyssé över 
de kommande elva åren, och fortsätta 
locka mig tillbaks till Peru resten av 
mitt liv. 

Det är intressant hur snabbt saker 
hände från den gången jag kom till 
Nasca som turist, till de första up-
ptäckterna som förde mig in i ett stort 
projekt som involverade det akademis-
ka samhället. 

Det som började som ett projekt för 
att hjälpa Nasca finna fler vattenkällor 
utvecklades snabbt till en ny geologisk 
och hydrologisk tolkning av det an-
dinska vattenförrådet, och upptäckten 
av grundvattenkällor under Atacama-
öknen, hittills okända för dess mod-
erna befolkning. 

Efter dessa upptäckter  följde snabbt 
uppenbarelsen att Nascalinjerna var 
associerade med dem, och, hur otroligt 
det än låter, att den uråldriga be-
folkningen hade dokumenterat dessa 
tillgångar. Så snart sambandet up-
ptäckts, var Nascalinjerna hieroglyfer 
som bara väntade på att tolkas. 

När sen tolkningen av olika geome-
triska formationer blev uppenbara, 
blev jag om möjligt ännu mer överras-
kad att finna att Nascalinjerna bara var 
en del av en mycket större text, Perus 
och Chiles kustliga geoglyfer. Under 
mitt skärskådande av geoglyfer på 

allehanda platser längs kusterna i Peru 
och Chile längs en sträcka av 1931 km 
var resultaten desamma: 

Geoglyferna var en kartläggning av 
öknens grundvattenresurser. 

Denna tolkning av kustliga geoglyfer 
är den enda som idag implementeras, 
som det var i det förflutna, att assistera 
invånarna i världens torraste öken att 
hitta den absolut viktigaste kompo-
nenten nödvändig för att underhålla 
liv i denna uttorkade miljö, nämligen 
vatten. 

Icke minst intressant är att ingen av 
dessa upptäckter hade gjorts om jag 
inte hade använt slagruteri. 

Användadet av L-formade pekare 
gjorde det möjligt att lokalisera 
akvifer som hade förblivit oupptäckta 
vid moderna vetenskapliga under-
sökningar. 

Ovanstående är med tillstånd av författaren översatt från engelska av Slagrutans redaktör och är ett utdrag ur 
David Johnsons bok, mer information finns på Davids sida  www.global-learning.us  

Dags för ett nytt arbets och styrelse-
möte som denna gång blev förlagt i 
Hållsta utanför Eskilstuna, spännande 
med nya platser. Fin konferensanläg-
gning och vandrarhem. 

Vi startade arbetet direkt när vi alla 
anlänt, ingen ro och ingen vila och det 
ska det ju inte vara heller. Vi hade en 
väldig massa punkter att gå igenom.

Det var en fantastisk personal som job-
bade, gav oss bra service och så var de 
nyfikna också, på slagruta.

Naturligtvis ställde styrelsen upp på 

det, visade och förklarade, 
precis på samma vis som vi 
alla bör/gör i föreningen. Det 
var jätteroligt för två i perso-
nalen var unga tjejer. 

Dessa tjejer tyckte att det var 
jättehäftigt, och utslag fick 
dom direkt. 

Sannolikheten är stor att 
detta möte bidrog till några 
nya medlemmar.

Text & Foto Ulrika Ö

Styrelsemöte och värvning i Hållsta!


