2010-2

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET

ÅRSKONVENT FLÄMSLÄTT ECIWOSYSTEMET
UPPLAGDA STENBLOCK MÄTNING AV AURAN
MEDLEM I SSF SSF KURSER

NR 58

Svenska Slagruteförbundet
Skummedal 140
453 92 LYSEKIL
Tel: 0523 - 66 25 92
Plusgiro: 472895 - 2

SSF på nätet

www.slagruta.org

Svenska slagruteförbundets Styrelse
Ordförande
Agne Olausson
Skummedal 140
453 92 Lysekil
Tel: 0523 - 66 25 92
agne.olausson@slagruta.org
ordf@slagruta.org

Vice Ordförande redaktör webmaster
Pär Wedin
Drivhusslingan 27
197 36 Bro
Tel: 070 - 738 61 00
paer.wedin@slagruta.org
webmaster@slagruta.org

Ledamot ansvarig medlemsregistret
Anita Elmerfeldt
Furustigen 20
523 32 Ulricehamn
Tel: 0321 - 144 25
medlemsregister@slagruta.org
anita.elmerfeldt@slagruta.org

Kassör
Kerstin Nelander
Lavendelvägen 51
702 18 Örebro
Tel: 070 - 396 53 05
kass@slagruta.org

Ledamot materialförvaltare
Rolf Kjellström
Landsnoravägen 96
192 55 Sollentuna
Tel: 08 - 35 82 10
rolf.kjellstrom@slagruta.org

Ledamot
Lillemor Nordström
Medlemsvägen 5
120 47 Enskede Herrgård
Tel: 08 - 81 85 03
lillemor.nordstrom@slagruta.org

Sekreterare
Anna Munksgaard
Gränsgatan 11
783 30 Säter
Tel: 070 - 200 90 59
anna.munksgaard@slagruta.org

Suppleant
Regina Siuvatti
Brovall 214
776 96 Dala-Husby
Tel: 073 - 781 03 36
regina.siuvatti@slagruta.org

Suppleant
Ulrika Örjas
Landa 37
783 93 St. Skedvi
Tel: 070 - 168 94 84
ulrika.orjas@slagruta.org

Kontakta Anita Elmerfeldt för adressändringar.
För år 2010 gäller:
Medlemsavgiften: 220:-/år
Ungdomar tom 20 år: 80:-/år
Familjemedlem (utan tidning): 140:-/
år
Årsavgiften halveras fr.o.m. 1. juli
Prenumeration: 220:-/4 Nr.
Medlemsmatrikel: 30:Nästa styrelsemöte:
12-13 juni i Såter

Sista inlämningsdatum för material
till Slagrutan nummer 59 är den 25
augusti 2010.
Ansvarig utgivare: Agne Olausson
agne.olaussson@slagruta.org
2

SLAGRUTAN 2010-2 NR 58

EGONS FOND

FÖRVALTARE
Karl-Erik Johansson
Kerstin Brantryd
(sammankallande)
Ljunga skog 195
Ekängen
286 91 Örkelljunga
614 92 Söderköping
Tel. 070 - 587 61 08
Tel. 0121 - 210 63
Kerstin Nelander
Lavendelvägen 51
702 18 Örebro
Tel. 070 - 396 53 05

Lars Carlsson
Box 322
701 46 Örebro
Tel. 019-32 00 80

Ännu ett konvent och ett år har gått i
raketfart sedan jag blev med i styrelsen
och redaktör för Slagrutan. Snabbt
gick dagarna med alla intressanta
föreläsare på konvent 2010, har inte
kunnat täcka alla i detta nr 58, övar
på att vara på 2 ställen samtidigt till
nästa år. Tack alla!
Önskar er en härlig sommar! Pär
Redaktör: Pär Wedin
redaktor@slagruta.org

Publicerade författare i SLAGRUTAN
ansvarar själva för innehållet i sina
artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att
korta och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda
att bevakas mottages tacksamt. Vid
insänt material anges tydligt om det skall
återsändas.

Slagrutan tackar innerligt följande fotografer för bidrag till
detta 58:e nummer:
Bengt Sundelius
Bo Westling
Ulrika Örjas
Pär Wedin
Framsidesbild:
Pär Wedin, bofink i Silverfallen

J

ag har vunnit aktietävlingar, 2 st
av 3, som jag deltagit i. Det gäller att
i aktiekursen eller i aktiägareföreningen
plocka ut tre företags aktier som kommer att gå bättre än de andra deltagarnas. Den som har lyckats bäst vinner.
Jag vann 2 och kom nr 4 på den tredje
av några tiotal deltagande. Insatsen, 20
kr, användes som priser till de bästa.
Eftersom jag kammade hem vinsterna så kan jag konstatera att jag
vunnit på aktier. Mitt intresse för
aktier är inte så stort men jag hängde med på en kurs och några träffar.
Det är alltid kul att lära något nytt.
Vad har då mina aktietävlingar med
de intuitiva sökmetoderna att göra?
Efter första veckan, då jag låg nr 1,
frågade kursledaren hur jag kommit fram till just de aktier jag valt.
När jag plockade fram pendeln och
talade om att det var den som visat mig, bytte han snabbt ämne.
När jag vunnit hela tävlingen fick jag
igen frågan, men mer allvarligt. Jag tog
fram min pendel och hänvisade, lika
allvarligt, till den. Tävling nr 2 tog jag
med en klackspark och var inte noggrann varför jag hamnade på 4:e plats.
Tävling nr 3 var jag noggrann och
plockade med hjälp av pendeln ut 3
bolag ur börslistan. Bl.a. något hotellbolag som varken jag eller mina
bekanta hört talas om. Detta bolag
steg under tävlingstiden med 34 % och
det räddade segern. När priset (150
kr) överlämnades inför 70 aktiägare
på en träff ombads jag redogöra för
hur jag hittat bolaget och om jag använt teknisk eller fundamental analys.
Jag hänvisade återigen till pendeln.
Hur många som trodde mig vet jag
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Auran - forts. specialarbete
Robert Carlesten
Undersökning, bergsprickor
Robert Carlesten
Medlem i Slagruteförbundet
Regina Siuvatti
ECWIO - systemet, del 2
Are Thoresen
Upplagda stenblock
Bengt Sundelius
Upplagda stenblock
Bo Westling

Ordföranden
tar ordet!

- vänner som känner". Det slutade med
teoretiskt och praktisk demonstration
och 5 personer som ville ha mer information. Det är alltid rätt att synas.

Agne Olausson

Vad skall vi göra nu för att synas mera?

inte men kursledaren gjorde det i alla
fall inte. Kan detta vara rekrytering?
Inte vet jag men kanske någon börjar fundera och kommer med frågor.
Konventet är avklarat och därmed
också årsmötet. Som vanligt ett perfekt arrangeman men så var det ju
också Anita, Benny och Birgitta som
arrangerade. Jag hörde enbart positiva kommentarer. Flämslätt är ju ett
bara och centralt ställe att vara på.
På årsmötet valde 3 styrelsemedlemmar att avgå och de ersattes av
nya friska krafter. Vi hälsar dem
välkommna. Du ser dem på sidan 2.
Om konvent och kurser kommer
säkert andra att skriva så det finns
ingen anledning för mig att orda.
Dock måste vi omgående starta med
konvent 2011!
Har Du förslag på plats och lokal
så hör av Dig till Anita (sid 2). Kan
Du tänka Dig att hjälpa till eller arrangera så tala med Anita. Hon vet
allt om konvent. Det är en spännande
uppgift där Du själv i stort utformar programmet som Du vill ha det.
Betalningen är liten men äran stor.
Födelsedagskalas med övernattning
har kanske lika lite på denna sidan att
göra som aktietävlingar. Jag var dock på
ett sådant. På morgonen var en deltagare
ute och kom in och undrade vad det var
för en dekal på vår bil "slagrutevänner

Innehåll

10 SSF årskonvent i Flämslätt 2010
11 SSF årskonvent i Flämslätt 2010
12 SSF årskonvent i Flämslätt 2010
13 SSF årskonvent i Flämslätt 2010
Jan Cederqvist
14 Intuitionen

Syns vi mera så lockar vi flera. Blir vi
flera så har vi mera, resurser. Har vi
större resurser så kan vi göra mera.
Kanske ett höstmöte eller flera. Har Du
tips på plats och program så hör av Dig.
Jag var på polisstationen i Lysekil
häromdagen. Vi satt 3 st och pratade
när jag lekte med min pekare. Vi kom
in på vad den används till och lite samtal om vattenådror och andra energier.
Intresset var stort hos mina två
åhörare så jag sade: "Samla några en
dag så kommer jag och berättar". Senare på dagen kom ett ebrev från arbetsgruppschefen." 2 juni kl 15 -18 hemma
hos mig. Personalmöte. 18 pers. Du är
välkommen." Kanske kan jag, eftersom
det är poliser, komma in på att det är
möjligt att leta försvunna personer med
hjälp av pekare, i terräng eller på karta.
Där kan jag ha hjälp av Dig. Kan Du
söka försvunna eller känner Du till
någon som kan? Tipsa mig. Det kan
vara en väg att få in en fot hos en myndighet. Lyckas någon rutgängare hitta
en försvunnen så tipsa mig. Jag skriver
en artikel till Polistidningen som går ut
till landets bortåt 20 000 polismän.
Slagrutan, som Du ju läser, är inte min
tidning, eller redaktörens tidning, utan
vår tidning. Redaktörens huvuduppgift är att redigera och publicera allt
det som vi medlemmar skriver till Slagrutan. Skriv om smått och stort, glatt
och kanske sorgligt, läst eller upplevt.
Det är Du som läsare gör tidningen!
Ha en skön sommar och glöm
inte att synas som rutgängare.
Agne
till salu hos SSF
John och Ulla Hamilton
15 Böcker
och möten
Kalender
16 Kurser
17 Kurser
18 Notiser
19 Kontakter
Lokalföreningar
20 SSF årskonvent i Flämslätt 2010
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Välkommen till Slagruta och jordstrålning - ett specialabete!
På denna sida försöker jag presentera
och förklara ett fenomen som länge varit en naturlig del av vardagen, men som
under senare år fallit allt mer i glömska.

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

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten.

Aura

Runt varje människa, djur och växt,
dvs runt allt som lever, kan en slagrutekunnig person få utslag för ytterligare ett slags jordstrålningsfält. Det är
den s.k. auran man har detekterat.
Auran är ett jordstrålningsfält som
omger allt levande.
Storleken, d.v.s. radien, kan dock
skilja kraftigt från individ till individ
när mätningen görs.

Mätning av aurans storlek

Auran hos en människa åskådliggjord
med de olika plan den anses bestå av.
Mätning av auran runt ett objekt
görs enklast genom att man med en
slagruta i sidled förflyttar sig från
objektets centrum och utåt. Då slagrutan slår har man detekterat radien på
auran, d.v.s. hur "stor" auran är.
Auran skiljer sig inte bara i storlek
mellan olika personer utan samma
person har vid olika tillfällen inte
samma storlek på auran.
Sammanfattningsvis kan man säga att
auran kan variera både i storlek och
frekvens beroende bl.a. på hälsa, sinnesstämning och energipåverkan.
Mer om frekvenser i ett senare kapitel.

Påverkan på människan

Undersökningar har visat att om en
person ställer sig i t.ex. ett currykors
så minskar auran kraftigt i storlek, för
att sedan snabbt återhämta sig när
personen kliver ut ur korspunkten.
Många menar, liksom föregångaren
Manfred Curry, att det kan vara
skadligt för hälsan att vistas en längre
tid på sådana korspunkter. Statistiskt riktiga belägg för detta har fåtts
genom undersökningar där långtidssjukskrivnas sängar förflyttades från
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korspunkter till fria zoner. En stor
andel av de sjukskrivna tillfrisknade
snabbt.
I fall där spädbarn som haft svårt att
sova och ständigt skrikit har man
noterat en liknande effekt. Ofta har
man funnit att barnets säng varit placerad på ett curry- eller hartmannkors.
Samtliga barn har sedan blivit lugnare
efter att man flyttat sängen till en plats
fri från påverkan av gitternäten.
Stora skillnader i storleken på auran
går att finna mellan friska, utvilade
personer och sjuka personer. De friska
har ofta minst en halvmeters aura,
medan den hos sjuka personer kan
vara ett par centimeter.
Personer har beskrivit hur de rent
psykiskt påverkas av platser med stark
jordstrålning. Vanligt är att man känner sig trött, oinspirerad och kraftlös.
Yttre påverkan av auran kan alltså
förändra människans sinnestillstånd.
Mycket talar också för att det samtidigt förhåller sig omvänt, d.v.s. att
storleken på auran påverkas av sinnestillståndet hos människan.

Påverkan på övrigt biologiskt liv

I naturen finns många exempel på hur
olika arter anpassat sig efter jordstrålningsnäten, och då speciellt currynätet.
De allra flesta myrstackar går till
exempel att finna på ett currykors.
Myrstigarna följer sedan currylinjerna.
Viltstråk går inte heller sällan längs
currylinjerna.
När haren vilar, sätter den sig gärna på
ett currykors. Spekulationer finns om
att den gör så för att dess aura skall
minska och den inte så lätt ska bli upptäckt av rovdjur.

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

Katter gillar också att vistas i currykors. Detta tror man katten utvecklat då den när den jagar inte vill bli
upptäckt genom att ha en stor aura.
Kattens favoritliggplats skall alltså undvikas som sovplats av oss människor.
Ofta har katter en favoritplats i varje
rum, där den gärna vistas. På denna
plast finns då sannolikt ett currykors.
Tvärtom är det med hunden. Hundar
undviker helst att vistas på korspunkter. Hundars förmåga att veta när en
människa är rädd, påstås inte grunda
sig på lukt-, syn- eller hörselintryck.
Istället sägs det vara människans aura
som avslöjar om man är rädd.

Påverkan på växter

Även växter påverkas av gitternäten.
De flesta växter trivs inte av att exponeras för gitternäten och klara skillnader i storlek mellan växter växandes
i kors och de i friläge har uppmätts.
I trädalléer kan man också se exempel
på att vissa träd blir markant mindre
än andra.
Det finns även exempel på växter som
stimuleras av jordstrålningen.
I södra Halland och Skåne kan man se
rutor i sädesfälten som ser ut att ligga
ordnade i bestämda riktningar. Säden
är högre i rutorna.
Rutor i sädesfält kan naturligtvis bero
på andra saker än jordstrålning, men
i dessa fall är rutornas dimensioner
identiska med currynätets och vinkelförhållandet till huvudväderstrecken är lika, vilket talar för att rutorna
orsakats av just jordstrålning.

Undersökning

Nedan redovisas resultaten av undersökning av ett område med totalt 100 granar och deras stammars diametrar i förhållande till gitternätens utbredning. Jordmån, plantkvalitet och väderförhållanden var lika för alla träd i undersökningen.
Diametern hos 100 st. 25-åriga granar, antal i varje fälttyp och fältens utseende vid granarnas placering.

Bergssprickor

Ett annat slags jordstrålningsfält man
kan detektera med en slagruta är fält
framkallade av bergssprickor och krosszoner.
Ovan sprickorna finns ett med slagrutan detekterbart jordstrålningsfält.
Fältet brukar följa ena sprickkanten.
Intressant är att alla curry- och hartmannlinjer som skär bergssprickorna
ändrar riktning vid sprickan.
Deformationen av curry- och hartmannäten kan vara upp till 50° efter
att linjerna korsat ett bergssprickefält.

Copyright © 1996-2007 av Robert Carlesten

Earth-tides

Jordstrålningsnäten är som tidigare
nämnts inte alls konstanta i form, storlek och orientering.
Även bredden på linjerna varierar,
vilket sker fyra gånger per dygn. Bredden på linjerna ökar under ca. en timmar med upp till 20 cm, för att sedan
under en timme gå tillbaka till ursprungsbredden. Maximal bredd på
linjerna fås dagligen kl. 03, 07, 13 och
20.

“Vid fullmåne blir lin-

jerna bredare om man
jämför med samma tidpunkt vid nymåne”

Lägg märke till att pulserna inte återkommer med jämna mellanrum under
dygnet. Från dygn till dygn varierar

dock inte tidpunkterna för maximal
bredd. Dock så varierar under månaden
maximal bredd på linjerna.
Tidpunkterna sammanfaller helt med
tidpunkterna för de s.k. earth-tides,
vilket är bergets motsvarighet till tidvatten. Berggrunden påverkas liksom
havet av månen och solen, vilket leder till förändrade spänningar i berget.
Dessa bergsspänningar har sedan tydligen en direkt inverkan på jordstrålningsnäten.
Ovanstående gäller
också
för
bergssprickorna. Deras bredd utökas
dock avsevärt mycket mera, bredden på
ett bergssprickefält kan variera mellan
1 och 200 cm på en timme.
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Medlem i Svenska Slagruteförbundet
Intervju med medlem

“Det öppnades

en helt ny värld
för oss”.

Namn: Regina Siuvatti
Ålder: 57 år
Bor: Dala-Husby, Södra Dalarna
Medlem sedan: Slutet av 80-talet
Vardagsyssla: Friskvårdare, Organisatör

FOTO: ULRIKA ÖRJAS

Hur väcktes intresset för slagruta?
Det var när jag var på en kurs tillsammans med en kompis från Garpenberg, Kinesiologi och Kosmos hette
den, Mac Pompeius Wolontis var
kursledare. Flera stycken slagrutemänniskor deltog, bl a Irene Järv, som då
var ordförande i förbundet.
Vi fick vara ute mycket i en park
och göra övningar där och då använde
Irene bl a pekare. Hon berättade
mycket om just pekare och slagruta
och vi blev väldigt fascinerade av vad
man kunde använda den till.
Det öppnades en helt ny värld för
oss.
Jag hade aldrig haft kontakt med
slagruta innan, aldrig träffat någon
slagruteman tidigare. Men jag kände
att detta var jätteintressant. Jag blev
medlem i förbundet och var med i
flera år.
Jag hade inte råd att åka på träffar och till sist släppte jag det och var
borta en tid.
Jag blev på nytt medlem när Maria
Gruvsjö kom och ville ha hjälp att arrangera ett höstmöte i Garpenberg, jag
tror det var 2002, sen dess har jag varit
med igen.
Vilket slagruteverktyg är din favorit?
Klyka, pekare, pendel el annat?
Jag använder pekarna mest, pendel
ibland. Jag har lite svårt att lita på mig
själv, att jag kan vara nollställd när jag
använder dessa verktyg. Att fullstän-

digt låta bli att påverka dess utslag och
det tror jag många med mig har.
En del har inte den självinsikten alls,
dom bara tror att dom är experter och
så är dom inte det. Du kan styra alla
dessa verktyg med tankens kraft, därför är det så viktigt att vara nollställd.
Vad använder du slagrutan till?
Leta linjer, och när jag kommer till ett
nytt ställe och ska sova där så tar jag
alltid fram pekarna och kollar, för jag
vet att jag inte kan sova om jag ligger
på Curry, Hartmann linjer och kors.
Jag tycker det är dumt att kasta bort
en hel natt på att ligga och vrida sig.
När jag flyttade använde jag pekarna
väldigt mycket, frågade var jag skulle
leta efter alla grejer som var packade
utav andra. Ibland så funkade det på
en gång och andra gånger tog det
längre tid att hitta grejerna. Fortfarande samma här, den svåra biten med
nollställningen.
Vad inom slagruteriet är du mest intresserad utav och vad skulle du vilja
lära dig mer om?
Jag har mest stått som arrangör och
har inte hunnit med att utveckla färdigheterna över huvud taget känns det
som, så jag är intresserad och vill lära
mig mer om allt.
Jag vill bli säker på att leta vatten

och allt som finns som man kan fråga
om, men just nu skapar jag mig inte
det utrymmet, det kommer väl när det
är dags.

“Slagruta är ett sånt

bra verktyg som man
kan använda på så
många olika sätt.”

Något som jag är väldigt intresserad
utav och dras till är naturväsen, spöken
och andra ”osynliga” energier, och dessa
skulle det vara väldigt roligt att veta
mer om.
Vad har gjort mer intryck på dig inom
slagruteområdet?
Det är bra att kunna använda slagrutan som diagnostiseringsmetod, det
är något som jag också skulle vilja bli
säkrare på. Jag använder inte pekarna i
det syftet, även om jag vet att jag kan
om jag skulle göra det.
Det är bara det där med att våga lita
på att jag är nollställd, det är det som
är det svåraste.
Känner mig så väldigt bränd på folk
som tror att dom vet och så styr dom
med tanken.
Vid pennan och kameran,
Ulrika Örjas
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Beskrivelse av ECIWOsystemer

Om hvordan og hvorfor mange av
jordens Lay-lines og andre stråletyper
oppstår (en kommentar til F. Bongart)
Av Are Thoresen, veterinær og akupunktør, arethore@online.no
Del 2, forts. från nr 57
Litt om ECIWO-systemer
De fleste av oss har kanskje sett et
holografisk fotografi. Det er et bilde
hvor vi ser tredimensjonalt, hvor vi
kan “se inn” i bildet (må ikke forveksles
med de nye data-behandlede bildene
hvor vi må anstrenge oss for å få øye
på motivet). Vi snur bildet med forundring, men det er bare et pappstykke,
likt ethvert annet fotografi.
Fremgangsmåten for å lage et slikt
holografisk fotografi er helt spesiell.
En må belyse det objektet som en skal
ta bilde av med laserlys av en bestemt
bølgelengde. Dette lyset brytes så i et
prisme, slik at det dannes to lysstråler.
Disse to strålene møtes så på den fotografiske platen, og i interferensen mellom disse to strålene, dannes det et
fotografisk mønster som fremtrer tredimensjonalt.
Så langt er det teknisk forståelig, og
også fotografisk interessant.
Men så begynner det å bli interessant for oss som forsøker å forstå den
energetiske virkeligheten, og vil i tillegg danne en forklaringsmodell for
en holistiske forståelse. Vi tar og klipper ut et hjørne av dette hologrammet
(fotografiet), la oss si at det er et bilde
av et eple. Vi klipper for eksempel av
hjørnet, hvor det ikke er avbildet noe
eple.

Illustrasjon

av

et

holistisk

fotografi

Når vi så belyser dette avklipte hjørnet
med laserlys, vil hele eplet fremstå som
et komplett bilde. Uansett hvor på bildet vi klipper av en bit, og uansett hvor

stor denne biten er, vil biten inneholde
det komplette og totale bildet, i dette
tilfellet hele eplet.
Et annet svært interessant fenomen
kan også iakttas i forbindelse med disse
utklipte bitene; i tomrommet hvor
bitene har sittet kan det ved laserlysbestråling igjen sees det hele bildet,
som et slags “fata morgana”.
Dette eksemplet viser hva som menes
med at helheten avspeiler seg i den
minste delen, og om vår hjerne, våre
omgivelser og verden som helhet, ja
kanskje hele kosmos, fungerer på denne
måten, er det ikke rart at en kan gjenfinne vår bevissthets energetiske mikrosystem i flere nivåer av virkeligheten.
Slike observasjoner gjorde også den
geniale franske legen Nogier i 1954
med hensyn til øret, observasjoner som
senere ledet til en helt ny terapeutisk
mulighet, nemlig øreakupunkturen og
auriculomedisinen.
En kinesisk professor, Dr. Zhang,
har påvist at dette fenomenet ikke
bare gjaldt for øret, men for samtlige
av kroppens anatomiske enheter. Han
påviste at hans og Nogiérs oppdagelser
var en del av et generelt biologisk system som kan gjenfinnes i hele skaperverket (som den eldgamle loven om
mikro/makrokosmos).
Dette systemet er blitt kalt for den
nye ECIWO-biologien. ECIWO er et
acronym, og betyr Embryo Containing
Information Whole Organism.
Det finnes forskjellige nivåer av
ECIWO-systemer. Det laveste, eller
primære nivået er DNA-molekylet

Dette indikerer at alle celler eller deler av en organisme inneholder informasjon om helheten (holisme).

som sådan. Dette molekylet inneholder informasjon om hele organismen, og kan gi opphav til samtlige
celler som kroppen trenger. Det neste
nivået er cellen, videre organet, organsystemet og til sist organismen.
Vi ser dette klarest innen botanikken. Vi kan sette en del av et blad i
vann, og det vokser opp en ny plante.
Det samme vil skje om vi setter hele
bladet i vann, en del av kvisten, stammen eller hele treet. Alle disse nivåene
vil kunne gi opphav til en ny plante,

et nytt tre. På lignende måte kan vi
finne disse systemene hos alle levende
vesener, og i dag ser vi dette klarest i
vitenskapen om kloning hvor et nytt
individ har blitt frembrakt av en eneste
kroppscelle.
En annen viktig ting som karakteriserer et ECIWO-system, og som
er av uvurderlig betydning for oss
som terapeuter, er at det er selvopprettholdende og selvreparerende.
Professor Zhang postulerte videre at alle disse ECIWO-systemene står i kontakt med hverandre
(som
holismen
beskriver).
Energienes relasjon til vår hjernes
strukturer (eller ECIWO-struktur)
En annen forunderlig erfaring jeg
har gjort med hensyn til jordenergier
og jordstråling, er at jeg med tankens
og viljens makt kan manipulere dem.
Ja rett sagt flytte dem. Jeg forandrer
således energiene i min hjerne, og så
følger energiene i ytterverdenen etter.
Fraktaler
En annen måte å forstå ECIWOsystemenes interkommunikasjon, er
læren om fraktaler. Denne går ut på
at alle strukturer i universet i bunn og
grunn er de samme, bare i forskjellig
målestokk. Om en struktur forandres (i
vår hjerne), vil egentlig alle strukturer i
universet også forandres. På den måten
kan man forstå at vi med vår vilje og
imaginasjon kan flytte ”vannårer”.
Forsøk på en konklusjon
Jeg vil med denne artikkelen forsøke
å fremsette den teorien at mange, om
ikke de fleste, av det vi finner som
mangeartet jordstråling, har skapt seg
selv ut i fra menneskelig (kanskje også
dyrs) virksomhet. Uten en slik konklusjon vil våre forfedre fremstå som overmenneskelige halvguder som kunne
manipulere verdens energier etter sin
vilje. Vel, sannheten er jo at de kunne
det, men det skjer automatisk, akkurat
som for oss selv i dag.
Våre evner står ikke tilbake for våre
forfedres, vi vet det bare ikke. Det visste heller ikke våre forfedre.
Hadde det ikke vært slik ville heller
ikke øreakupunktur vært mulig (forandrer vi noe i øret, forandres noe i hele
kroppen).
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Ang. upplagda stenblock i slagrutan
2009-4 av Bo Westling.
Bifogade bilder är på en Höna på ägg
som ligger i Marvikarnas naturreservat
söder om Mariefred. Den här Hönan
på ägg eller energistenen, är upplagd på
tre frostsprängda stenar med mycket
kisel. Kiseln och tre energisystem laddar stenen och är kopplad till bronsådersgravarna i området.

“Troligen är det en

nerkopplad LEYlinje som styr hela
energisystemet”

Kunskapen fanns tillgänglig för ca
3000 år sedan, det har vi ju lärt oss på
ett SSF konvent.
Hur hittar man en energisten bland
alla flyttblock? Använd vinkelpinnarna, fråga vilken sten som är kopplad till
ett energisystem, om du får ett positivt
svar, är du på rätt väg. Gå sedan runt

stenen och fråga efter ingående och
utgående energier och mät auran på
stenen. Se hur stenen är uppallad, och i
vilken miljö.
Om det är en farled kan det var en
växelsten i ett signalsystem, eller ett
nerväxlingsystem för LEY-linjer. Har
den tre stenar under sig
och en ingång och flera
kontakter till gravar i
området, är det troligen
en Höna på ägg.
Ett roligt experiment: Mät auran på
en person som håller en kiselsten i
handen, be personen krama stenen hårt
och mät av personen igen så förstår ni
varför våra förefäder pallade upp stenar.
Personens aura expanderar märkbart.
Bo Westling har kollat den uppallade
stenen 1995 i samband med att Nils
Axel Mörner ledde en slagrutekurs i
krampanområdet. Geologen Mörner
konstaterade att flyttblocket var uppallat med frostsprängda stenar efter
istiden.

Några fler bilder från årskonventet i Flämslätt

Bo Westling efterlyste ett annat sätt
att arbeta med energierna i fornminnesområdena.
Troligen finns det ett budskap till oss
idag, för det är inte bara fornminnena
som är laddade. Hela fornminnesområdet är laddat med växlande positiva
energipunkter av varierande slag och
styrka.

FOTO: BENGT SUNDELIUS

Varför skall det inte vara positivt för
oss i dag?
Jag är övertygad om att det är det efter
15 års forskning i området.
Åkers styckebruk 2010-01-20
Bengt Sundelius

Fusk eller ej?
En bekant till mig, boulespelare, har
på sin hemmabana tagit rätt på var
leylinjer och currykryss finns. Han
utnyttjar jordstrålningen och spelar
boule med stor precision.
Får man utnyttja naturens krafter i
tävlingssammanhang?

Paul Holmberg om Benkerlinjen

Thord Nilsson frekvensmätning

Jag har flera bekanta som tycker att
jordstrålning är nonsens. Dessa personer delger jag alltid vad som står i
Tidens lexikon, 1957 sidan 595:

“Jordströmmar, elektriska strömmar
i jorden förekommer nästan alltid.
Potentialfallet uppgår till någon volt
på ett tiotal mil. När jordströmmarna
blir särskilt starka, åstadkommer de
störningar i telegrafering mm”.
Det man hatar vill man inte förstå.
Mitt liv som pedagog går vidare.
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Utflykt till Askeberga stensättning med pekare slagrutor och pendel
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Olov G. Nilsson
Karlstad

Upplagda stenblock

Upplagda stenblock
(fortsättning från Slagrutan nr 57)
Uppläggning av stenblock, som pågick
under många årtusenden över hela
världen, var att skapa en sofistikerad
teknik – Riktade linjer - genom att utnyttja olika energier, som fortfarande
finns kvar och kan detekteras med
någon form av slagruta eller med kroppen.
Vilken modell av uppläggning som
man använde sig av berodde på de passande omständigheterna. De kriterier
som måste vara uppfyllda för att få ut
bästa möjliga verkan var Currykryss,
Hartmannkryss och vattenåder samt
ett hårt underlag såsom berghäll eller
flat sten. Minsta möjliga anläggningsyta skulle eftersträvas.
Stenblocket skulle projiceras över
dessa. Det innebar att om platsen för
övrigt var lämplig måste ett större
block uppläggas om Curry- och Hart-

mannkrysset inte låg på eller intill
varandra.
Det är vanligt att en vattenåder följer
längs bergsidor. För att täcka in även
den måste dessutom ett överhäng arrangeras. (Typ 5)

ger över klippbranten för att komma
över vattenådern i marken efter bergsidan hänger på dess bak-kant ett annat
block. Detta block håller det större på
plats och förhindrar därmed detta från
att rasa utför branten.

Ett exempel är det mäktiga stenblocket
”Hängesten”, 5 km söder om Odensvi i
Västerviks kommun, nordöstra Småland, intill vandringsleden Tjustleden.
Från Karrum, mellan Odensvi och
Blackstad, är det 1 km åt sydväst. Liten,
körbar grusväg leder nästan fram till
blocket.

Men så har uppläggningen inte sett ut
från början. Det bakre blocket har fått
detta läge då det är en del av det stora
blocket, som spruckit diagonalt. Sedan
har det rutschat ner och råkat hamna
som motvikt.

Bifogat foto 1 av "Hängesten", sid 10.
(Foto: Bo Westling)
Det ser ut som om ”Hängesten” skulle
vara en annan modell än de sex uppläggningarna. Men här har naturen
påverkat den ursprungliga uppläggningen typ 5. Det har råkat bli ett ”dubbelhäng”.
Förutom att det större blocket hän-

Bifogat foto 2, sid 10 till höger.
(Foto: Gunnar Lundqvist)
Här har den överhängande stenen i
stället blivit upplyft i bak-kanten för att
få en mindre anläggningsyta. Blocket
finns 2,5 km nordost om Malexander
i södra Östergötland vid sjön Svarten.
Se gärna min hemsida
www.bowestling.se
Bo Westling

Boken: "De flyttade flyttblocken" kan beställas från
Bo Westling,
Sofia Dahlbergs gata 4,
57337 TRANÅS,
tel. 0140-125 35.
Pris: 100:- kr + porto.
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FOTO: BO WESTLING

Se artikel av Bo Westling, Upplagda stenblock sidan 9, Hängesten.

FOTO: GUNNAR LUNDQVIST

Svenska slagruteförbundets årskonvent i Flämslätt 13-16 maj 2010

Ordförande Agne Olausson öppnar SSF:s
årskonvent 2010 och hälsar alla välkomna.
Roligt att ett antal nya medlemmar kommit till och deltar på konventet, en del av
dessa stående på bilden ovan t.v.
Till höger hårt arbetande konventsarrangörer ansvariga för detta konvents
fantastiska och enormt uppskattade upplägg: Anita, Benny och Birgitta.

Kvällsutflykt till skeppsättning i Askeberga. Megalitexperten Lars Bägerfeldt berättar engagerat om sin teori, att det kan
ha varit en plats där högt uppsatta personer/grupper träffades för rådslag, ca 500-tal. De sluttande kanterna strax runtom
på utsidan av de stora stenarna kan tyda på att det stått väggar till en större byggnad där en gång i tiden.
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Åke Pihlgren (t.h.) håller en föreläsning och delger sina många kunskaper när det gäller att rena
bostäder och platser från tunga energier. Han visar
även på trauma-ringar, styrlinjer och gråsvarta
väsen mm. Åke har så mycket att berätta att det
ofta kommer information som han själv säger är
“överkurs”. Det är bara att passa på att suga i sig!

Ola Pettersson föreläser om Mayakalendern, “det
mest fantastiska kalendersystem som finns på den
här planeten och vad mänskligheten egentligen har
för roll i detta accelererande tidsdrama kommer vi ju
inte att förstå till fullo förrän vi får den sjunde pulsen
i den nionde och universella undervärlden”.
Det Maya gjort nu är att dom öppnat munnen för
första gången på 527 år och dom har nu “knyckt tillbaka” kalendern. Universum, vår galax, vår planet,
människorna och alla levande manifestationer av tillvaron, existerar under samma naturlagar. Naturlagar
vars växlingar samt utveckling av det inkarnerade
medvetandet speglas av Mayas båda kalendrar ? Dag
för dag genom dom nio undervärldarna öppnas kunskapens portaler och ger oss en utökad förståelse av
universums väsen och oss själva.
Ola höll ett högt tempo och höll intresset på topp i
nästan 4 timmar.

Åkes checklista för rening av bostäder innehåller
massor av information och Åke är ju även en av de
som håller kurs i AGS, Arne Groths frekvenssteg
som ju många med Åke refererar till när det gäler
att spåra och identifiera energier.
Lilian Carlson (t.v.) talar om energimedicin. Lilian säger
att allt är energi, allt som är liv är rörelse och skillnaden mot
rörelse är vacum. Så död kan vara liv och liv kan vara död.
Lilian berättar vidare om Livets element, om personlig kraft
och att varje människa väljer själv sin energibalans. Man styr
kraften själv. Vidare talar hon om Kabbalan, dess utvecklingsstege och olika medvetandenivåer. Hon visar och rekommenderar de fantastiska bilder som Alex Grey gör och som finns
på hans hemsida. Lilian visar en sekvens från filmen “The living matrix” där nu äntligen vetenskap med ny teknik och ande
håller på att mötas. Lilian talar även om sina erfarenheter med
och demonstrerar även H3-antennen samt mycket mycket
mer, 2 timmar fullspäckade med intressant information.

Eva Svensson (t.h.) håller kurs i “Lär dig se auran”. Eva håller nu även
denna kurs på Jordstrålningscentrum, då som heldagskurs. Eva ger på årskonventet SSFs medlemmar halva denna kurs under en förmiddag.
Behöver man se auran, frågar Eva? Ja, det finns fördelar med att kunna se auran.
Man får mer information än om man inte ser auran. Man kan använda den till
att se hur människor mår, hur förhåller dom sig till omvärlden, talar dom sanning
eller ej?
Alla kan se auran, alla ser auran! Det är bara ett enda problem, vi gör det bara inte
medvetet! Men med daglig träning kan man lära sig ganska snabbt att se auran.
Eva berättar om olika slags auror, alla har sina egna frekvenser. Allt har en aura.
Det är för det mesta lättare att känna auran med sin pekare eller slagruta än att se
den. Eva berättar bla. om sin väg och hur hon till slut hittade ett sätt att se auran.
SLAGRUTAN 2010-2 NR 58
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Svenska slagruteförbundets årskonvent i Flämslätt 13-16 maj 2010
Rolf Heinemann talar om nyheter och
demonstrerar H3-antennen (stora bilden),
denna tyska slagrutevariant där man ställer in
olika värden. han håller även en provapå-kurs
där deltagarna koncentrerat ställer in värden
och frågar tusen frågor, se bild nedan.

Carina Hultqvist talade om det osynliga, den osynliga världen och osynliga
väsen. Carina inleder med att tala om
vikten av att ta hand om helheten; andlighet, själen, psyket, den fysiska kroppen - alla delar hör ihop och jobbar
man med det andliga måste man även
jobba med kroppen, den måste hänga
med i utvecklingen och inte bli en begränsande faktor. Osynliga väsen bryter
ner kroppen om man inte tar hand om
den fysiska kroppen.
Mycket av det här vet vi människor, problemet är att vi inte använder
våra kunskaper. För att få en liten uppfattning av det enorma som omger oss
börjar Carina med det gudomliga som
vi alla gjort oss våra egna föreställningar om hur de ser ut, och vi har alla våra
unika abstrakta bilder. Och de flesta av
oss har en nån sorts inre längtan efter
något eller någon som en del kallar gud,
andra kallar andlighet eller något som
är en sorts längtan att återvända till ett
ursprung, till något som har gått för-

lorat. Oavsett om dessa gudaväsen existerar i sig själv eller bara i vår tankevärld, så finns alla dessa gudaväsen/
arketyper, tillgängliga i något som kallas astralplanet.
Där finns allting som en potential och där
kan allt manifesteras!
Det är viktigt att veta, och det gäller
inte bara gudarna, utan gäller alla gestalter vi kan tänka över huvud taget.
Så fort vi kan tänka oss en figur så
finns den! Carina har under snart 30
års tid studerat kabbalan, en gammal kosmologi, där det förekommer
många olika världar och dimensioner,
även olika gudanamn osv. Den här kosmologin visar oss väldigt tydligt att det
finns fyra steg i manifestation av det
osynliga.
Carina tar exempel och visar tanken
från idén till att manifestera idén. Man
skulle kunna luras att tro att den synliga världen är större än den osynliga, vi
människor har ofta en inskränkt syn på

Olov Johansson demonstrerar hur han med stor framgång använder
kinesiologi, ibland kombinerad med bland annat kraniosakral terapi.
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att den synliga fysiska verkligheten är
den rådande. Den synliga, fysiska delen
av universum, alla planeter solar galaxer
- all fast materia, är endast 1-4% och
resten är osynligt.
Carina utmanar oss åhörare, säger att
alla kan göra något för att skapa en bättre värld. Det handlar inte om att göra
utan att vara det vi är. Ge inte ljus,
skicka inte ljus utan var ljus!

Olov Johansson berättar
och demonstrerar med
stor kunnighet,
varm humor
hur han bland
annat hjälper
unga kvinnor
hitta sig själva.
Till höger
pendlar Olov
i Askeberga
stensättning

Svenska slagruteförbundets årskonvent i Flämslätt 13-16 maj 2010
Utflykt till Ekornavallen med Åke Pihlgren, Pähr Engström, Per-Uno och Jenny Fransson

En kvällsutflykt till Ekornavallen där Åke mfl förberett
och skyltat upp i ett stort fält fullt med olika stenkonstellationer. Åke har gjort en planritning efter Ulla och
John Hamiltons bok GAIA - våra fäders jord - (finns
att köpa hos SSF) där Åke även märkt ut Hamiltons
energilinjer med frekvenser enligt AGS, Arne Groths
frekvensstege samt gradangivelser.
På området finns bland annat en prisma-sten där vi
kan känna och följa de energier den utstrålar, vi känner
på Jordströmmar och Horgenergier. På bilden till höger
visar Åke en dimensionsport och har där märkt ut de
olika energier som omger den. Efter att ha frågat väktaren om lov förstås. På ett område intill dimensionporten
finns inga currylinjer men när Åke ber väktaren släppa
på dem kan vi känna linjerna, när vi tackar väktaren och
avslutar försvinner de igen!!!
Per-Uno Fransson vid gånggriften Girommen talar om de
utomjordingar som varit här i tidigare liv. Den information
Jenny och Per-Uno fått till sig säger att platsen på bilden
var en kommunikations-plats, ett gäng specialister satt
inne och talade med folk i andra länder. De startade en bit
före ingången, gick ner i alfa-nivå (Silva-metoden bra för
det) för att få den kapacitet dessa övningar kräver, gick sen
sakta framåt och ställde sig en stund och tonade in på den
frekvens de olika chakrapunkterna har som ligger på vägen
in. Ju längre in desto högre blir frekvenserna. Det är en
förutsättning att göra detta på rätt sätt för att komma upp i
de högre frekvenserna, man måste vara jordad för att sen gå
högre upp i frekvens för att få förmågorna.
Kammaren är placerad exakt i nord-sydlig riktning. Till detta kommer att gången löper exakt vinkelrätt och 90° gentemot kammaren och således pekar rakt österut, där solen går
upp vid vårdagjämning och höstdagjämning.

Till vänster prisma-stenen längst bak,
på bilden ovan håller Åke föreläsning
och bilden till höger visar... svärdet i
stenen?
SLAGRUTAN 2010-2 NR 58
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Intuition

Finns intuitionen?

Därom har de lärde tvistat i flera tusen
år. I den österländska traditionen har
man aldrig tvekat. Man skulle kanske
kunna se Lao Tses ord som en profetia om tv och internet, men troligen
menade han något annat.
Troligen menade han att det mänskliga
medvetandet på ett övre plan står i kontakt med allt annat. Det skulle då vara
fullt möjligt att veta saker utan att ha
sett med ögonen eller hört med öronen.
De västerländska filosoferna har haft
en mer delad inställning.
Plotinus menade att intuitionen
möjligen var användbar när det gällde
det andliga. Men för det världsliga
fungerade bara den ”diskursiva” stegför-steg-metoden. Där hjälpte bara
logiken och intellektet.
Spinoza tyckte tvärtom. Han menade
att den högsta graden av vetande
krävde intuition. Intellektet kan bara
ge fragmentarisk kunskap.
Även Henri Bergson sa att man bara
kunde förstå den sanna verkligheten
genom intuitionen, som han till och
med kallade ett särskilt kunskapsorgan.
Schopenhauer trasslade till det ytterligare genom idén att det är intellektet som ger intuitiv kunskap. Därför
fungerar det enligt logikens lagar.
Problemet är att intuitionen är omedveten och inte kan kontrolleras.
Carl Jung kallade intuitionen för en
omedveten och irrationell psykologisk
process.
Kontentan av alla olika uppfattningar
tycks ändå vara att det faktiskt finns
något som kan kallas intuition. Vad
det sedan är må de lärde fortsätta att
tvista om. Men det är nog ingen tvekan
om att den världsbild som fortfarande
präglar oss, hyllar intellektet och det
logiska tänkandet som det enda rätta
i livets olika situationer. Man ska vara
förståndig, man ska tänka efter, man
ska vara rationell, man ska vara logisk,
och skolan premierar den intellektuella
förmågan.
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Inte konstigt att vi i första hand litar
till intellektet och lätt missar intuitionens försynta och lågmälda inre röst.
Den är ju inte alltid så språkligt sofistikerad.
Ofta kommunicerar den bara med en
vag antydan, en känsla, ett obestämt intryck av något slag. Och lika ofta kommer det rationella tänkandet emellan
och säger att så kan det inte vara därför
att...
Intellektet vill hela tiden ha ett ord
med i laget, tolka, förklara, bedöma och
reda ut. En nog så viktig förmåga vi
har, men jag är tveksam till att den är så
överlägsen det emotionella.
Det finns uttryck i språket som
”emotionellt snömos”, ”känslopjunk”
och liknande. De bidrar till att förpassa
känslor till såpornas värld. Men känslor
är något mycket mer än ledsen, glad,
arg och rädd. Det finns tusentals nyanser, färger och ackord; förnimmelser
som inte så lätt låter sig fångas i vanliga ord. Och ju mer vi lär oss att
uppmärksamma dem, desto mer information som kan vara till nytta i livet
blir tillgänglig. I stort som smått.

Mycket riktigt. Där stod två molokna
grabbar på trottoaren och undrade vad
de skulle göra nu. ”Vi fick inga biljetter”!
Svenska Akademiens Ordbok har
detta att säga om ordet intuition: “förmågan att omedelbart uppfatta” och
”ingivelse”. Det sista är intressant.
Det betyder ju att något gives in till
vårt medvetande.

Jag skjutsade en kväll min son Oliver
och hans kompis William till biografen Grand på Lidingö, där de skulle
se Sagan om ringen.
De klev av utanför biografen fulla av
förväntan, och medan jag vände bilen
såg jag dem gå in i entrén ivrigt gestikulerande.
Jag körde hemåt. Efter någon kilometer fick jag en plötslig ingivelse, nästan
en visshet. Killarna fick inga biljetter!
De kom inte in!
Känslan var så stark och oväntad, att
jag utan att reflektera närmare vände
bilen och körde tillbaka mot biografen.

Ett fenomen som är ganska väl utforskat kallas ”remote viewing”. Det
är en sorts kontakt mellan mänskliga
medvetanden över långa avstånd,
och till och med en förmåga att ”se”
något som finns på en helt okänd plats
tusentals mil bort. Remote viewing är
vid det här laget ett väl dokumenterat
fenomen. Forskning har bedrivits i
många år bland annat vid Stanford
Research Institute på uppdrag av
amerikanska försvaret. Särskilt CIA
var mycket intresserade av möjligheten att från en bekväm fåtölj i
Langley kunna kika in i ryssarnas
hemligaste skåp i Kreml.

Genast kom intellektet ifatt och började hytta med pekfingret. ”Vad håller
du på med? Så här irrationellt kan du
väl inte bete dig. Det verkar ju inte
klokt. De hade naturligtvis biljetter redan, eller hade åtminstone förbeställt.
Det hade du förstås missat att ta reda
på. Hade du gjort det så hade du sluppit göra dig löjlig och åka tillbaka helt
i onödan. Det här är ju genant. Vänd
bilen och åk hem”.
Men för en gångs skull fick intellektet ge sig. Jag litade på intuitionen, och
var snart framme vid biografen igen.

Gives varifrån?
Den gamla världsbilden kan möjligen
gå med på att man kan ”känna något
på sig”, och om det skulle råka stämma
måste det bero på en av två saker.
Antingen ”slumpen”, eller att det handlar om gamla kunskaper och erfarenheter som lagrats i det undermedvetna
och sedan skickas till dagsmedvetandet
i form av att man ”känner på sig”.
Det kan nog vara så också. Men jag
misstänker att det är något mer. Troligen finns det sätt att veta som inte har
med inlärning eller erfarenheter att
göra. Det finns idag en hel del forskning som tyder på det.

De två forskarna Russel Targ och Hal
Puthoff har beskrivit det i en bok som
heter Mind Reach och konstaterar att
detta fenomen faktiskt existerar.
De är inga flummiga drömmare. Båda
är atomfysiker och laserexperter. Targ
har bland annat varit med och konstruerat någonting som heter ”Tunable plasma oscillator at microwave
frequencies” och Puthoff är bland
annat författare till flera läroböcker i
kvantfysik,
så de kan väl knappast heller vara

några okunniga amatörer. De har
varit mycket noga med att följa de
strängaste vetenskapliga kraven i
sin forskning om remote viewing.
Även för den som ogärna vill
lämna sin trygghet i den gamla världsbilden, är det svårt att avfärda
deras forskning som ovetenskaplig.

Kanske kan intuitionen förklaras med
att all information finns i fältet, och att
alla människor egentligen är ständigt
uppkopplade, fast de flesta inte vet om
det.
Med lite övning och uppmärksamhet kanske vi alla kan vässa vår förmåga att få tillgång till viktig information

vid sidan om de vanliga kanalerna. Jag
har själv upplevt det.
Ovanstående är ett utdrag ur
"Slumpen är ingen tillfällighet" av Jan
Cederquist utgiven 2005 på Langenskiölds förlag.
Återgivet med tillstånd av förlaget.

Dessa böcker finns till salu hos SSF så långt lagret räcker!
Ulla Hamilton har flyttat och som
skrivits tidigare i Slagrutan så fick
vi köpa restpartiet av deras böcker,
Jordpuls, Stenring, Gryl, Gaia och
Oera-Linda.

De finns nu till salu för oss medlemmar till ett bra pris. Böckerna
fanns till salu på konventet.
Vi fick också några lådor begagnade
böcker, tidskrifter m.m. från Ul-

las och Johns bibliotek. De såldes
på konventet och inbringade 1422
kronor till Egons fond. I detta fallet
så gjorde både säljare och köpare en
god affär.

Jordpuls 270 kr, medlemspris 220 kr
Stenring 270 kr, medlemspris 220 kr
Gryl 270 kr, medlemspris 220 kr
Gaia - Våra Fäders Jord, 270 kr, medlemspris 220 kr
Oera-Linda 170 kr, medlemspris 120 kr.
Fraktkostnader tillkommer. 1-2 böcker 60 kr.
Beställning till agne.olausson@slagruta.org eller 0523-66 25 92
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Ett annorlunda Höstmöte med
Kinnekulle-Rutan & Götenegillet

Kurser och möten
Preliminärt program, medverkande:

Kinnekulle-Rutan och Götenegillet arrangerar höstmöte
2-4 oktober 2010 på Medeltidens Värld i Götene.

Ola Pettersson med det senaste från Maya-kalendern
Sigbritt Eriksson Änglar och Devor

Höstmötet blir lite annorlunda genom att mötet är förlagt till medeltidsbyn på Medeltidens Värld

Fler tillkommer och mera information kommer på hemsidorna www.slagruta.com och www.gotenegillet.se

www.medeltidensvarld.se

Kinnekulle-Rutan / Götenegillet

Nordisk Kvistgjengermøte

Se link http://www.haugetun.no/kortkurs.aspx og
http://www.haugetun.no/beliggenhet1.aspx
og vår hjemmeside www.kvistgjenger.no

på Haugetun Folkehøyskole 30 juli – 1 august – 2010
Vi innbyr til Nordisk Sensommersamling på Haugetun
Folkehøyskole, beliggende mellom Sarpsborg og Fredrikstad, Norge. Stedet ligger mindre enn 1 times kjøring inn
i Norge fra Sverige.

Åpning kl. 1400 på fredag 30. juli.

•Are Thoresen - Hvordan bruke blodet i stedet for
Ønskekvisten

Priser. (På Haugetun Folkehøyskole har vi full pensjon fra
fredag til søndag.)

• Rolv Hjelmstad - Jordenergier og planteenergier

a. Fredag til søndag: Pris i dobbeltrom. norske Kr. 15001800.- (Vi har ennå ikke full kostnadsoversikt)
b. Fredag til lørdag: Prisreduksjon på alternativ a: sjekk www.
kvistgjenger.no
c. Lørdag til søndag: Prisreduksjon på alternativ a.: sjekk
www.kvistgjenger.no
d. Uten overnatting, hele helgen. Prisreduksjon på alternativ
a.: sjekk www.kvistgjenger.no

• Brit Weisz - Kornsirkler (Sädesfältscirklar)
• Gudrun Jensen - Energilinjer og hellig geometri
• Solveig Løvhaug - Om Hunn-feltet som vi skal besøke
på Søndag
• Ingegerd Ekbrand og Linda Olsson - Jordenergier –
Andliga energier – ”høgre” frekvenser
• Jordstråler – rutenett - Presentasjon av nye synspunkter
og oppdagelser om våre rutenett

Påmelding senest 1 juli til: Brit Weisz,

Hånestangen, 4812 Kongshavn
telefon (0047) 37088418, mobil (0047) 47232899,
e-post briwe@c2i.net

Juli

Fredag 30/7 - söndag 1/8
Nordiskt slagrutemöte i Norge
Juni 15 sista anmälningsdag

Augusti

Lördag 28/8 - söndag 29/8
Nybörjarkurs - Jordenergier

September

Lördag 25/9 - söndag 26/9
Bostadsenergier, Åke Pihlgren

Oktober

Lördag 2/10 - måndag 4/10
Höstmöte, Kinnekulle-Rutan mfl
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Avslutning søndag 1. august etter utflukt til Hunn-feltet når vi
er ferdige med møteprogrammet.

Tillegg:
Enkeltrom eller rom med dusj og wc er kr.100,- pr. person
for hele helga. Sengetøy kan leies for kr. 50,- pr.sett.
Påmeldingsavgift, Nkr. 400.- betales til Nils Kåre Sunde,
kontonr. 2907 11 10441
Eller for våre svenske venner sv.kr. 400.- betales til Agne
Olaussen, plusgiro 472895-2

Kalender 2010

För ytterligare info se hemsidan
www.slagruta.org
eller ulla.olausson@slagruta.org
tel: 0523-66 25 92

Kurser utan spikat datum
Prova på slagruta pekare pendel
Åsele vecka 37
maria.leek@hotmail.com
Tel: 070 - 600 45 07

Vill du hålla en
kurs eller söker du
kunskaper inom ett
specifikt område?

H3 - antennen, Rolf Heinemann
Lördag - söndag, sommar/höst 2010

Hör av dig till SSF,
finns det intresse
skapar vi kurser!

Nybörjarkurser
Lördag - söndag, sommar/höst 2010

AGS-kurs, Åke Pihlgren
Lördag - söndag, sommar/höst 2010

Kurser
Dåliga energier i bostäder
Bostadsenergier, vad kan Du finna?
Åke Pihlgren går igenom och låter Dig
känna på vilka energier som kan anträffas i en bostad.
Åke berättar om bostadsundersökningar han deltagit i.
Internat med mat, logi och kurs för
1200 kr lördag 25 sept kl 11- söndag
26 tills vi är färdiga.
Platsen blir något ställe så centralt som
möjligt för de som vill delta.
Mer info och anmälan till:
ulla.olausson@slagruta.org eller
tel 0523-66 25 93
senast 31 augusti.
Begränsat deltagareantal.

Vad är jordenergier?
Vad kan vi finna med slagruta?
Vill Du delta i nybörjarekurs? Känna
jordenergier med slagruta, pekare,
pendel?
Ranebo kursgård i Jörlanda lördagsöndag 28--29 augusti.
Kostnad för logi, mat och kurs 1200,
för icke medlemmar 1600 kr.
Lördag kl 11- söndag tills vi är färdiga.
Frågor och anmälan till:
ulla.olausson@slagruta.org,
0523-66 25 93
Kursgården kan Du läsa om på
www.ranebo.com
Begränsat deltagareantal.

Alternativmedicinares hjälpmedel - H3
Hur kan H3-antennen vara ett hjälp- Kursen är lördag kl 11 - söndag när vi
är klara.
medel i Ditt arbete?
H3-antennen, den tekniskt avancerade Platsen blir på något vandrarhem så
centralt som möjligt för deltagarna.
slagrutan kan hjälpa Dig att
upptäcka och behandla åkommor.
Kurskostnad:
Rolf Heinemann, vår H3-specialist går 2400 kr, för medlemmar i SSF 1200 kr,
inkluderat logi, mat, kursledning och
igenom H3 tekniskt och praktiskt
och Du får träna praktiskt.
lån av H3-antenn.
Kursen är även öppen för alla intresserade av H3-antennen.
Önskvärda förkunskaper:
Kännedom om de intutiva sökmetoderna.
Erfarenhet av slagruta, pendel eller pekare.
H3-antenn

Kan Du allt -- vill Du lära mera??
AGS-kursen blev inställd p.g.a. för
litet deltagareantal. Kanske fel tid?
Kanske fel plats? Vi försöker igen.
Arne Groths Stegskala hjälper oss att
bestämma vilka energier det är vi får
tag i. Vilken frekvens de har. Vi kan
känna på olika energier så att de är
inprogrammerade i oss.
Kan Du känna skillnad på salt och
sött vatten under jorden? Hur vet Du
att det är en LEY-linje Du träffat på?
Eller är det verkligen Curry? Är den
positiv? Eller negativ för Dig?
Vill Du lära mer så gör vi en AGSkurs med Åke Philgren som lärare.

Tid: Lördag - söndag när det passar
de flesta.
Plats: Så centralt som möjligt för de
som är intresserade.
Pris: 1200 kr (endast medlemmar)
inkl. logi, mat och kurs på vandrarhem.
Förkunskaper: Du skall kunna använda slagruta, pendel eller pekare.
Intresserad?
Kontakta ulla.olausson@slagruta.org
eller 0523-66 25 93 och anmäl Ditt
intresse (men gör det nu).
SLAGRUTAN 2010-2 NR 58
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Notiser
Slagrutans intressegrupp i Siljansbygden
Vi har i norra eler mellersta
delen av Dalarna nu startat
en intressegrupp för slagrutegängare.
Tanken är att träffas med
slagrutor och göra utflykter
till spånnande platser främst
i Dalarna.
Gruppen består av både
vana rutgängare och intresserade med mindre praktisk erfarenhet.

Från SSF:s hemsida

www.slagruta.org
På hemsidan finns en gästbok för nyfikna att ställa
frågor. Där där vi kan diskutera och dela med oss av
erfarenheter.
Här ett utdrag med fråga ur
hemsidans gästbok:

“För de som tror
behövs inga ord
För de som inte tror är
inga ord tillräckliga”
Dom Inácio de Loyola

Intresset är det viktigaste!
Vi kallar oss “Slagrutans intressegrupp i Siljansbygden”
och vi är i dagsläget 15-20
intresserade.
En del är medlemmar i
Svenska Slagruteförbundet
och andra inte. Vi finns också på en nätsajt.
Vi tar inte ut några avgifter
för våra träffar och ingen kan

Leta el-kabel och metallrör
har jag gjort i många år, med
vinkel-pekare, och det har
ALLTID varit nånting där
vi grävt vid mina utslag.
Nu en fråga, är det nån som
har hört talas om att kunna
förutsäga DJUPET ner till
en kabel eller röret, med
hjälp av ett järnspett och en
kompass?

heller få några ersättningar.
Allt är ideelt och drivs av ett
gemensamt intresse!

bra att maila till:

Det blir vad vi gör det till!

Ha en trevlig slagrutesommar!

Första praktiska träffen är
planderard till 11 maj i Leksand och sedan har vi planerat för att göra något i början
av juni.

Qidoor@telia.com

Med vänlig hälsning
Eva

Om man vill nå oss går det

En grävmaskinist påstod att
han kunde det, man skulle
stöta fast spettet rakt över
kabeln.
Sen skulle man gå från
söder till norr med kompassen, tills man kom fram
till spettet. Genom att föra
kompassen uppp och ner
längs det stående spettet så
skulle kompassnålen slå om

180 grader vid en viss höjd
över marken, om det då var 3
dm, så skulle djupet då vara
3 meter. har ej provat själv.
Är det nån som har hört nåt
liknande eller provat själv?
Gert

“Alla sanningar går
igenom tre stadier:
Först blir de förlöjligade.
Sedan blir de våldsamt
motarbetade
Slutligen blir de accepterade som alldeles
självklara”

Schopenhauer (1788-1860)
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Kontakter:
Blekinge:

Eva Fröjd		

0455-36 81 32

Bohuslän:

Magnus Bråthen
Svante Lindström
Erik Nygård		

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

Dalarna:

Birger Andersson
Lotta Haglund		

0243-24 01 86
0248-138 89

Dalsland:

Gun-Britt Nilsson
Maud Strömbergson

0532-156 09
0530-128 82

Gotland:

Sven Karlström		

0498-360 96

Gästrikland:

Sölve Nordin		

026-13 28 71

Halland:

Kate Nilsson		
Nita Börjesson		

035-404 13
0346-154 75

Hälsingland:

Torsten Rolin		
Ragnhild Welin		

0650-979 16
0650-74 13 29

Jämtland:

Inger Lindkvist		

063-51 21 28

Lappland:

Gunnar Pedersen

070-310 39 81

Västmanland: Per-Uno Fransson
070-783 03 70
Britt-Marie Nordman 0221-402 40

Medelpad:

Rolf Bengtsson		
Yngve Gradin		
Margot Granholm

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

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

Närke:		
		
Skåne: 		
		

Rolf Heinemann
Kerstin Nelander
Aldo Olsson		
Peter Wetterström

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

Småland:

Sverker Egnell		

036-12 51 33

Södermanland:

Ulf Andersson		
Christina Rutgård

08-55 15 41 52
08-551 577 61

Uppland:

Åke Pihlgren		
Pähr Engström		
Ivan Ekman		

08-590 333 71
08-35 58 16
08-511 777 20

Värmland:

Lars-Erik Hedin
Enar Rådberg		

054-52 59 02
0586-418 32

Västerbotten: Erik Palmqvist		

090-310 46

Västergötland:

0325-760 14
0511-340039

Benny Karlsson		
Paul Holmberg		

Arvika Slagruteförening

http://arvikaslagrutan.blogspot.com/
mail:alcylone@hotmail.com
Bengt Olsson
tel 0570-404 26
Kinnekulle-Rutan
www.slagruta.com
info@slagruta.com
Göran Gustafsson
Kärrhagen, Kinne-Vedum
533 97 Götene
tel 0511-53387

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

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

Skånska SlagruteFöreningen
www.slagruta.eu
Stefan Öhrström
Röddingevägen 256
273 70 Lövestad
tel 0417-251 56
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Ordförande Agne undervisar allmänheten, nyfikna ortsbor som kommer för att prova på
slagruta. Blivande medlemmar kanhända?
Är det en
eller två?
Är det en
ny ras eller
har dom
hittat en
dimensionsport? Vart
är dom på
väg och var
är Åke?

SSF:s ledamot och materialförvaltare Rolf Kjellström omgiven av fagra damer. Pågår en duell i bakgrunden möjligen?

Styrelsens nya sekreterare Anna och
suppleanten Regina känner på energier.

Paul Holmberg har lagt ut ett komplicerat mönster och förklarar sin syn på den sk Benker-linjen.
20
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