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Ordföranden har 
ordetSSF Rolf Heinemann

Äntligen har solen visat sig lite mer och det 
känns vår i luften. 

Det är nu som mest lockande att komma ut 
i naturen och använda slagrutan igen, som 
kanske har blivit lite ringrostig under den 
långa mörka perioden. 

Det är nu, innan växtligheten gömmer alla 
högar och stenar igen, som vi kan under-
söka stensättningar och annat intressant 
som allra bäst.

Har du märkt något speciellt efter övergån-
gen till den ”nya dimensionen”? 

Hör gärna av dig med dina iakttagelser till 
Slagrutan så vi kan få lite information om 
hur det ligger till ute i landet. 

För min egen del så har planetlinjer och –
platser fångat mitt intresse i en omfattning 

som jag tidigare inte har märkt av. Om det 
beror på förändringar av energierna vet jag 
ju inte, men så har det blivit. 

Nästa stora evenemang ligger nu framför 
oss. Det är klart att jag tänker på årets kon-
vent som skall hållas i vanlig ordning under 
Kristi Himmelfärdshelgen. 
Den här gången skall vi vara i Jönköping 
igen och de som har varit med tidigare 
minns säkert hur trivsamt vi hade det då. 
Det är hela styrelsens förhoppning att det 
även detta år skall bli på samma sätt.
Mer detaljer om detta hittar ni dels här i 
tidningen men framförallt kommer ett de-
taljerat program, underlaget för kommande 
årsmötet och anmälningsblankett snart att 
hamna i din brevlåda.

Till slut även en liten vädjan till alla med-
lemmar. Var närvarande under årsmötet 
och förbered dig så gott det går, hör av dig 

till någon i styrelsen om du har frågor.
Årsmötet behöver ta en rad viktiga beslut i 
år – vad vill du att SSF skall ha för mål den 
närmaste tiden, ändring av stadgar, val av 
ny ordförande, val av övriga ledamöter, hur 
kan vi minska våra utgifter för att ekono-
mien skall gå ihop.

Valberedningen behöver DIN hjälp för att 
lösa sina uppgifter, så har du några idéer, 
kontakta då någon från valberedningen!

Väl mött i Jönköping

Rolf Heinemann
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Rolf Heinemann har lett verksamheten 
under två år som ordförande. Nu vill 
han inte vara med längre som ledare för 
oss.

Vem blir näste ordförande?

Känner Du dig manad? Du bör ha 
föreningsvana. Betalningen är dålig, 
om än inte obefintlig. Arbetsinsatsen 
kan vara hur stor som helst men bör 
minimum var någon stund varje vecka.

Befattningsbeskrivning sänder vi Dig 
gärna.

Är styrelsen för gammal?

Vår medelålder i Slagruteförbundet är 
hög och så även i styrelsen. Kanske den 
behöver föryngras.

Känner Du för att vara med och föra 
Slagruteförbundet framåt?

Eller vet Du någon som Du tycker 
skulle passa till ovanstående (men är 
för blygsam att anmäla sig).

Meddela oss!

Har Du synpunkter på någonting i 
Slagruteförbundet som bör förbättras/
förändras/utvecklas/ändras/komplet-
teras?

Meddela oss. Men gör det  nu. Det är 
snart årsmöte.

Skjut inte upp till morgondagen vad 
Du kan göra idag.

Kontaktuppgifter till oss i valberednin-
gen på sidan 2.

Valberedningen

Bohus fästning är ett nordiskt kulturarv 
utan motstycke. 14 gånger har svenska, 
danska och norska styrkor utan framgång 
belägrat platsen och här har såväl kungar 
och drottningar som helgon och häxor 
passerat revy under mer än 700 år. 
I de mörka källarhålorna har fångar lidit 
de hemskaste kval och på Borggården finns 
ännu den brunn, som är ett resultat av 
dödsdömda fångars slit. 
Sedan två sekler är fästningen en ruin, 
vilket garanterar att den våldsamma delen 
av historien är förbi, och platsen är idag 
ett mycket populärt utflyktsmål, fjärran 
från krutrök, trolldomskommissioner och 
kroppsbestraffning.

Numera får främmande besökare mer än 
gärna komma innanför murarna, där lugnet 
härskar för det mesta. Så även rutgängare.

Till en kulturdag i höstas inbjöds vi att 
demonstrera slagruta och jordenergier. Ja-
visst vi kommer, sade Magnus och jag.

Lördag. Hällregn. Kanske 20 besökare. Få 
intresserade av slagruta. Vi hade dock hit-
tat ett uppspänt tak som vi fick regnskydd 
under.
Föredraget om jordenergier lockade 5 per-
soner inne i fästningen i ett någorlunda 
regntätt rum.

Vi hade några trevliga timmar med ar-
rangören och hennes döttrar.

Söndag. Bättre väder. Mera folk. Större in-
tresse, faktiskt riktigt stort. 
Föredraget kunde vi hålla på utsidan, 
på scenen, och det lockade några tiotal 
besökare.

Om det gav några nya medlemmar vet 
jag inte. Jag vet dock, att om vi inte visar 
oss så lockar vi inga nya deltagare till vår 
verksamhet.

Text: Agne. Foto: Magnus och Agne

Agne nyttjar en paus till att tilverka pekare. 
Vi hade god hjälp   av  ?????????????????????

Magnus Bråhtén passar scenen och 
väntar på besökare.  Foto: Agne

BOHUS FÄSTNING
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K  an berättelser börja bortom min 
horisont? Ja, självklart – för orden 
med sina snustorra konklusioner 

och sanslösa skrönor magasinerar vår verk-
lighet. Men verkligheten då? Kan den rym-
ma mera än det mina händer greppar och 
öronen hör?   

Nog kan en antydan födas ur den här 
kortkorta berättelsen om Farbror Frans på 
Lillaskogen och hans verklighet. Farbror 
Frans köpte mjölk i mitt föräldrahem. 
Han var mycket gammal, väldigt tystlåten 
och stolen han satt på torkade mamma 
alltid av. Han dog när jag var sex år men 
då fanns redan groddarna inom mig: byns 
sista oxar; pengar i madrassen; något kon-
stigt religiöst; ett underligt testamente; up-
phovsman till många skrönor… 

Naturligtvis räddar jag Farbror Frans 
brevskatt innan Lillaskogens tak slutligen 
ger upp – utan att jag den gången vet om 
chiffonjén innehåll. 
Och naturligtvis hamnar chiffonjén hos 
Hembygdsföreningens ordförande – som 
nogsamt sparar varje konvolut. 
Och naturligtvis visar det sig att jag är Far-
bror Frans nutida närmsta släkting – det 
kusinbarnbarn som ett långt halvsekel efter 
hans begravning skriver en tjock bok om 
den i det yttre så ensamme mannen.

Men bokens många sidor ville inte sätta 
punkt: historien växer vidare – och vidgas. 

Lillaskogens sentida ägare berättar om 
hur ett väldigt träd plötsligt börjar gunga – 
fastän det är helt vindstilla. 

Hur hunden inte vill närma sig det forna 
torpstället. 

Hur en synsk kvinna besöker granngårdens 
två jättestenar och uttalar att det måste 
finnas en tredje åt Lillaskogshållet – 
beskriven som en datacentral. 

Hur kvinnan när hon får vägvisning hit 
inte vågar sig fram för de starka krafternas 
skull. 

Hur Hembygdsföreningens ordförande 
visar sig vara en slagrutemänniska – som 
introducerar mig i verkligheten inom det 
vardagliga. 

Hur en granne berättar om Farbror Frans 
kontakter med andevärlden. 

Hur en annan granne beskriver min farfars 
kusins samtal med knytten och den avlidna 
mamman. 

Hur husförhörslängderna berättar om ex
empellös olycka för de människor som 
under ett sekel bodde och verkade på Lil-
laskogen. 

Hur Lillaskogens nuvarande ägare – även 
han slagrutemänniska – gör mig sällskap 
med karta och kompass. 

Hur det uppenbaras att grannställets två 
jättestenar ligger på samma currylinje. 

Hur jag kan berätta om den tredje väldiga 
stenen – åt Lillaskogshållet till. 

Hur det visar sig att även denna tycks ligga 
på samma currylinje. 

Hur vi förstår att Farbror Frans kökssoffs-
bädd en gång i tiden fanns just precis på ett 
currykryss. 

Hur Lillaskogens grannar beskriver plat-
sen som tung och jädra äcklig. Pärlban-
det av orimliga tillfälligheter skulle kunna 
göras än längre…

Nog är det förståeligt att min nyfikenhet 
spirar och att spåret leder mig till Slagrute-
förbundet. 

För inspirerad är jag av poeten Friedrich 
von Schillers ord: Den som inte vågar sig 
utanför verkligheten kommer aldrig att 
erövra sanningen. Så jag ser verkligen fram 
emot vårens pirrigt sanningssökande träff 
på Lillaskogen. Välkommen! 

/Lars Josefsson  

Pekar djupare in i verkligheten!

“Den som inte 
vågar sig utanför 

verkligheten 
kommer aldrig 

att erövra 
sanningen”

Jag tittade in på Vetenskap och Folkbild-
nings sidor häromdagen. Det ledde mina 
tankar till Alf Henriksson som i en av sina 
20000 dagsverser skrev:

För den som är riktigt troende
och oumkullrunkeligt frälst
han är helt oberoende 
av vilka fakta som helst.

Detta leder ju tanken vidare, när jag sitter 
vid min dator och skrivet till redaktören,

Elekronerna dunstar sin kos utan spår
och livet går verkligen fort.
Datorn pratar och timmarna går
och inget blir gjort.

Agne

MÄSSA I TROLLHÄTTAN

Britt-Mari Lundgren var med och arrang-
erade en mässa i Trollhättan 0908-09.
Då skulle naturligtvis SSF vara med på en 
bit, och så blev det.

I Folkets Park samlades många utställare 
och föredragshållare om allt från försäljning 
av jordnötter och hälsostrumpor till heal-
ing och slagruta.

Cirka 500 personer besökte mässan på två 
dagar. Inne i danspaviljongen fanns Agne 
med information och försäljning samt 
föredrag 2 ggr per dag.

På utsidan skötte Britt-Mari och Magnus 
demonstration och prova på på gräsmattan.
Intresset var kanske inte så stort som vi 
hade önskat oss men SYNS VI INTE SÅ 
FINNS VI INTE och då kan vi heller inte 
bli fler.

Agne

MÄSSA I HÄTTAN
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Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Oden-
gatan funnit ett häfte skrivet av Harry Blom och utgivet på Litteraturförlaget, årtal okänt. Harry Blom är självaste Örtagubben. Viveke 
fick tillstånd att publicera skriften för Slagrutan vilket redaktören tackar för och här följer sjunde delen:

Innehåll
Inledning
Strålning och kompostberedning
Den strålande energiens manifestation
De fyra sfärerna
Slagrutan

Pendeln
Vem har anlag för pendelforskning
Sympati och antipati m.m.
Intelligens- och intuitionsmätningar
Kan själskrafterna mätas?

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

Sympati och antipati mm.

              Örtagubben grundades 
1930 av den legendariske örtpi-
onjären Harry Blom. Han började 
med att sälja örter på postorder, 
vilket på den tiden ansågs vara ett 
mycket djärvt och modernt tilltag. 
Det gick bra, men det skulle ändå 
dröja ända till 1964 innan Harry 
Blom öppnade sin första butik, 
Bloms Örtabod, på Luntmakar-
gatan 90. Nu utökades sortimentet 
med homeopatmedel, ännu ett 
djärvt grepp från Harrys sida. 

Verksamheten växte ytterligare, 
och Örtagubben flyttades 1974 till 
nuvarande adress, Odengatan 37, 
och är idag en av Sveriges absolut 
äldsta och mest välkända hälso-
kostbutiker. 

13 december 2010 öppnade Ör-
tagubben en ny butik vid Öster-
malmstorg på Nybrogatan 41. Ör-
tagubben drivs fortfarande i Harry 
Bloms anda, trots att mästaren 
själv gick ur tiden 1983.

Jag lägger ut ett stycke järn på bordet, 
sträcker ut vänstra handens fingar på 3-5 
cm avstånd från detsamma, pendeln håller 
jag mellan fingarna och järnet, den slår då 
ett tvärstreck mellan dessa. Men tar man 
en brödbit i stället för järnet så slår den ett 
bindestreck mellan fingrarna och brödet-
järnet duger ej att äta, men däremot brö-
det. Bindestrecket är det sympatiska teck-
net, tvärstrecket det osympatiska. Tag en 
vit sockerbit och utslag blir i vissa fall det 
förra, i vissa fall det senare utslaget, ett tve-
ksamt förhållande, vitt socker är ej särdeles 
lämpligt till människoföda. Pröva hur det 
förhåller sig med cigarren. För somliga 
människor blir det positivt till dess de rökt 
halva cigarren, men därefter, så långt jag 
funnit negativt, dvs efter en halv cigarr in-
träder symptom av förgiftning. För kvinnor 
ger pendeln, så långt jag har funnit, endast 
negativt utslag gentemot tobak. Men jag 
har aldrig pendlat nikotiniserade fruntim-
mer,  det kanske förhåller sig annorlunda 
med dem. Däremot har jag funnit, att 
fruntimmer ger sympatiskt utslag för kaffe, 
med det gäller naturligtvis icke “påtåren”.

Tag två handstilar eller två foton - det 
kan även vara tryckt stil, lägg dem på ett 
avstånd av 3-5 cm, låt pendeln göra utslag 
mellan dem. Om pendeln slår förening-
stecknet så har dessa personer möjligheter 
att samarbeta och förstå varandra, men 
slår pendeln skiljelinjen då passar de ej 
för varandra. Äktenskap mellan personer, 
där pendeln slår skiljelinjen, äro dishar-
moniska. Därpå kunde jag lämna många 
exempel. Deras själsliv arbetar olika, deras 
intressen går isär. Tankebanorna korsar 
varandra. Det finns personer, som ge sym-
patiskt utslag gentemot de flesta männi-
skor. Om dem kan man säga: “Du älskar 
människorna, du älskad är, ty intet hat du i 
ditt hjärta bär”. Det finns återigen personer 
som ge osympatiska utslag gentemot de 
flesta av sina medmänniskor - Det är dessa, 
som  ständigt har oturen att råka orättvisa, 
oförstående och dåliga människor trota all 
deras egen godhet.
Själv har jag haft en synnerligen tur att träf-

fa sympatiska människor, eller rättare sagt 
människornas sympatiska sidor. Pendeln 
har förklarat varför. Men så mycket mer 
avgjort har det varit, när jag någon gång 
träffat en osympatisk. Då har det alltid va-
rit en översittare eller en materialist (V. var 
kyrkoherde HB) Pendeln har även där visat 
orsaken. En person kan helt och hållet vara 

behärskad av en annan. Då omsluter pen-
delutslaget från den senare helt och hållet 
den andre, eller den behärskade ger vad 
jag kallar det spiritistiska utslaget. Pendeln 
snurrar då omkring i elipser ofta med en 
våldsam fart. Personer, som ge detta utslag, 
stå under makterna, det kan vara männis-
koandar, som äro i denna världen, eller det 
kan vara utomvärldsliga makter. Det kan i 
vissa fall kallas “besatthet” . Pendla en per-
son, vars hela värld och yrke är flygare, och 
ni skall, om ni är tillräckligt “pendelfähig”, 
hålla i en pendel, som snurrar runt med en 
fart som propellern på en flygmaskin. Även 
den mest skeptiske måste erkänna, att det 
inte finns någon möjlighet, att ni kan med 
några automatiska rörelser åstadkomma en 
fart, så att man knappast kan följa pendeln 
med ögat. 

Pendla ett större fotografi av månen. Runt 
månskivan skall man se en ljus rand. Sätt 
pendeln över denna. Vatten (vänstercirkel)! 
Men månens vatten är is. När månen för 

miljoner år sedan var en planet och hade 
egen värme, då var vattnet flytande; men 
när värmen så småningom minskades, blev 
vattenmassan isbelagd runt omkring den 
lilla planeten, spänningar uppstodo, ist-
täcket brast, vatten porlade upp, frös genom 
den yttre kylan, Så bildade sig månbergen, 
med deras “kratrar”. Det vatten, som svagt 
bubblade upp, frös till en kon, det är kärnan 
i månkratern. Med tiden blev havet bot-
tenfruset, Dess vita istäcke återkastar so-
lens strålar med någon hundradels graders 
värme, men själv sänder den ut kyla.
 

fortsättning följer i nästa nummer
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Värm inte grönsaker i Mikrovågsugn:

Universitetet i Murcia, Spanien:  86 % för-
lust av nyttigheter !

Are Waerland lärde oss redan på 1940-talet 
att vi skulle ångkoka våra grönsaker (citat 
från Svenska Vegetariska Föreningens tid-
ning Vegetar). Detta har bekräftats av for-
skare vid Universitetet i Murcia, Spanien 
som testat 3 olika uppvärmningsmetoder 
vilka redovisats i Journal of Science of 
Food and Agriculture:   

Ångkokning 11 % förlust 
(Antioxidanter, flavonoider bevaras. Potatis 
- med kvarsittande skal - blir mycket go-
dare.)  

Tryckkokning 53 %, Vattenkokning 81 %, 
Mikrovågsugn 86 % förlust av nyttigheter.

Ämnet uppvärmning av mat aktualiserades 
för mig då jag häromdagen i livsmedel-
saffären köpte en Ekologisk och Kravmärkt 
Spenatsoppa. Dom om min förvåning, när 
jag skall till att värma upp denna förvän-
tat smakrika och hälsosamma grönsaksrätt, 
när jag finner att på förpackningen som 
enda uppvärmningsmetod är angivet:  
Mikrovågsugn!

Då jag sedan länge är starkt medveten om 
att strålning från Mikrovågsugnar är av 

ondo, men nu samtidigt av tillverkarens 
text får intrycket att man nu (möjligen) har 
kommit på någon metod som gör rätten 
immun mot Mikrons negativa inverkan, tar 
jag e-mailkontakt med Sveriges strålnings-
guru nr 1, Kalle Hellberg vid Maxicom AB 
i Borås. Jag får svaret: 
”Tyvärr är det många rätter idag som förses 
med denna enda uppvärmningsmetod”.             

Vid kontakt med produktutvecklaren av 
Spenatsoppan, vilken samtidigt står för 
texten på förpackningen, får jag veta att ve-
derbörande inte känner till något som helst 
om strålning, d v s att uppvärmning i mi-
kron försämrar hälsovärdet hos den Krav-
märkta Spenatsoppan. 

Vederbörande försvarar sig: ”Vi arbetar helt 
enligt anvisningar från Livsmedelsverket”. 

Rapporten om testerna på Murcia Univer-
sitet kom redan för runt 10 år sedan och 
svaret från produktutvecklaren ger intryck 
av att även Livsmedelsverket är omedvetet 
om den hälsomässiga faran med att i läng-
den laga mat i Mikrovågsugn. Detta gäller 
ju för övrigt även all annan mat, men for-
skarna testar just grönsaker, väl närmast för 

att det är där människor i första hand söker 
hälsofrämjande föda. 
 
I denna situation får vi hoppas att sorti-
mentet av Raw Food – där uppvärmning 
inte får över-stiga 40 grader C – får en bred 
och expansiv utveckling till gynnande av 
människors hälsa.

 Att man någon ytterst enstaka gång i ett 
tidspressat läge värmer upp en rätt i en mi-
kro ”överlever” man väl.
Men det får absolut inte bli en dålig vana 
om man vill bevara god hälsa

Än bättre än Ångkokning kanske up-
pvärmning vid öppen eld är, något som vi 
använde oss av  i de vedeldade köksugnarna 
i min ungdom samt vid färder med scout-
erna ut i fria naturen. Gas är ett annat bra 
alternativ, som man ännu har tillgång till i 
ett krympande antal stads-delar.  Gas an-
vänder sig för övrigt de mest förstklassiga 
restauranterna av, men då väl oftast från 
behållare som man köper in. 

Beträffande de 2 senast nämnda metoder-
na har jag inte kännedom om det finns 
någon vetenskaplig rapport. Men det kan-
ske någon av läsarna har?

Kurt Davidsson  

Klippan

Värm inte grönsaker i Mikrovågsugn

“Tryckkokning 53%
Vattenkokning 81 % 
Mikrovågsugn 86 % 
förlust av nyttigheter”

Så här nära kom Madde, Lars-Erik och 
Magnus ett UFO förra året.
Ett minnesmärke men ändock den plats 
där PollenCarlsson träffade på UFO för 
många år sedan.
Det var en liten avvikelse från vägen till 
Kullen när vi skulle träffa  Feng-Shui vän-
ner för en gemensam träff.

Vad skall vi göra på västkusten i år? 

Inte vet jag men jag kan vara en samlande 
person som kan vidarebefordra.

Vilken träff vill Du göra? Var? När?
Meddela mig så vidarebefordrar jag till de 
som är intresserade.
Vill Du vara med Slagruta Västkusten på 
Facebook  
http://www.facebook.com/
groups/241921692560414/ 
eller, om Du inte är datoriserad, få ett per-
sonligt meddelande, så hör av Dig.

Agne Olausson

0523-66 25 92
slagruta@olauson.eu

Nära-UFO-upplevelse



Konvent mot alla odds eller….?

Ofta kommer diskussionen upp angående 
frivilliga som vill åta sig att arrangera kon-
vent och höstmöten. Responsen från med-
lemmarna har varit minst sagt skral.

2012 års konvent arrangerades av Arvika 
Slagruteförening, STORT TACK TILL 
ER, Årets konvent har arrangerats av sty-
relsen, vilket faktiskt inte är en särskilt bra 
lösning, då styrelsen har andra uppdrag att 
jobba med.
Många konvent har arrangerats av Anita, 
Birgitta och Benny, ett antal också av Regi-

na. Men, vi kan inte förvänta oss att samma 
människor skall ta ansvaret år efter år.
Själv har jag arrangerat några möten, och 
min morot har varit att jag vill åka på 
möten. Om ingen arrangerar så blir det in-
get möte, alltså har jag sett till att det blivit 
av. Ren egoism alltså. Är det bara jag som 
är egoist i denna förening?

Så, hur ska vi ha det?  

Vill vi fortsätta att ha konvent? 

Min personliga åsikt är att konventen är 
viktiga, eftersom de ger oss chansen att 
lära oss nya saker och lära av varandra, men 
kanske framförallt för att det ger oss möj-
ligheten att umgås med likasinnade;  -” in-
genting är konstigt”.
Vill vi ha konvent så måste någon/ra ta 
ansvaret och arrangera dem. Hittills har 
ju frivilliga varit ganska sällsynta, så ska vi 
göra på något annat sätt?
Kom med förslag. Vill Du åka på konvent 
så ta chansen att komma med idéer om hur 
vi löser detta.

Anna Munksgaard

När Du läser det här har Du sanno-
likt redan fått inbjudan till årets konvent. 
Förhoppningsvis gillar Du programmet 
och hittar ämnen som intresserar Dig.

Vår ambition har varit att skapa ett pro-
gram med tonvikt på det positiva i våra 
kunskaper om energier. Hur skyddar vi oss 
mot de negativa och hur kan vi använda de 
positiva energierna så att de kan hjälpa oss 

och vår omgivning att må bättre.
Ni som var med förra gången konven-
tet arrangerades på Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola, minns säkert att vi då huse-
rade i stort sett själva i byggnaderna. 

I år är det lite annorlunda eftersom kurs-
erna inte avslutats ännu och det fortfarande 
finns elever kvar på skolan. 

Vi kommer att erbjuda dem att delta i våra 
arrangemang.

Under årsmötet ska vi återigen ta upp frå-
gan om stadgeändringen. 
Stadgeändringsförslaget har Du ju fått 
hemskickat och kunnat yttra Dig om under 
hösten, så vi får hoppas att vi denna gång 
skall kunna komma fram till ett beslut.
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Vi ser fram emot att träffa Dig i Jönköping

Styrelsen
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Svenska Slagruteförbundets Konvent 2013
Preliminärt program

Korta kurser/föredrag/workshops hålls torsdag eftermiddag och kväll samt fredag förmiddag. Du väljer själv vilka du vill 
delta i. Se separat utskick för ytterligare information.

Torsdag 9 maj

Fredag 10 maj

 Lördag 11 maj

Söndag 12 maj

08.00  Frukost
09.00-12.00 Kurs 9   Att använda pendel.
  Kurs 10 Pelare med spröt och ringar.
  Kurs 11 Benkerlinjen..
                          Kurs 12 Schamansk trumresa. (Sonic Driving),
12.00  Lunch
13.00-15.00 Ett ovedersägligt bevis för andlighet bakom materien.               
15.15-17.00 Slagrutemetodik
17.00                 Kvällsmat

08.00  Frukost
09.00-11.00 Stjärnformationer.
11.00-12.00 Redovisning av ”hinderbanan”.      
12.00  Lunch

13.30-15.30 Årsmötesförhandlingar

17.00  Korta inlägg från medlemmarna.
19.30  Middag
21.00  Vi svävar ut i dansens virvlar.

13.30  Öppnande av konventet. Ordförande Rolf Heinemann.
  Nya deltagare välkomnas. Arrangörerna informerar.
14.00- 17.00 Kurs 1   Information till allmänheten samt nybörjarkurs i slagruta
  Kurs 2   Schamanism – De sju riktningarna. 
  Kurs 3   Labyrintenergi.
  Kurs 4   Kurs i magiskydd mot svarta energier mm.                                                                                   
17.00  Kvällsmat 
18.00-21.00 Kurs 5   Söka vatten. 
  Kurs 6   Kultplatser.   
  Kurs 7   Forts. Kurs i magiskydd.
  Kurs 8   Frigörande andning. 
Ca.21.30 Kvällskaffe

08.00   Frukost
09.00-12.00 Varför blir man sjuk.
12.15-12.30 Information från styrelsen och avslutning av konventet.
13.00  Lunch
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Som många av er redan vet, så har jag en 
särskild känsla för Italien. Därför är jag 
naturligtvis intresserad av vad som händer 
där inom slagruteri. Så, vad gör dom, ital-
ienarna?
Nu är det inte så enkelt att googla på ämnet 
på italienska sidor, eftersom man har delat 
upp det som vi lägger inom ordet slagruteri, 
i olika delar. 

Man talar om;
Rabdomanzia = söka vatten
Radioestesia/radiestesia = osynliga energier
Bioenergia = jordpuls

Jag har ännu inte lyckats hitta en förening 
motsvarande SSF, däremot finns en hel 
uppsjö mindre lokalt placerade förenin-
gar som alla har det gemensamt att de har 
grundats av en sakkunnig professor inom 
något område; fysik, arkeologi etc. Samtli-
ga har också anknytning till och samarbete 
med universitet.

Det finns också en hel del rabdomanti, vat-
tensökare, med egna hemsidor som erbjud-
er sina tjänster. Många har också lagt upp 
filmer på YouTube.

Den mest kände slagrutemannen verkar 
vara Maurizio Armanetti. Han har med-
verkat i många tidningsartiklar och också i 
flera tv-program. Han har utmanat etablis-
semanget och främst CICAP, Italiens 
motsvarighet till VoF. CICAP beskriver 
sig själva så här: ”en icke vinstdrivande 
förening för upplysning, grundad 1989 för 
att på vetenskapligt vis undersöka och if-
rågasätta paranormala företeelser. Förenin-
gen tillhör Europeiska rådet för Skeptiska 
organisationer.” (Visste ni att det fanns ett 
sådant ?)

Armanetti har utmanat CICAP och datum 
var bestämt, men CICAP dök aldrig upp.

Armanetti har också utmanat Hart om den 
där miljonen dollar. Han har genom sin 
hemsida bett allmänheten om hjälp. Han 
vill ha 30 friviliga som ska hitta varsin plats 
som han ska söka vatten på. De 30 frivil-
liga får behålla pengarna. Hittar han inget 
vatten står han själv för kostanden för bor-
rningen. 
När Armanetti jobbar, så garanterar han 
vatten åt uppdragsgivaren. Han skriver un-
der ett kontrakt där han åtar sig att betala 
alla utgifter om det inte kommer något vat-
ten. Hittills har han aldrig misslyckats.

Hans senaste stora projekt är en by i norra 
Italien där han tillsammans med kom-
munen har skapat en hälsoanläggning med 
termalbad. Före borrningen uppgav han 
djup, mängd och temperatur på vattnet – 
han hade rätt.
Måntro man kunde lära sig något 
av honom. I alla fall skulle det vara 
intressant att träffa honom.

Av alla de små föreningarna i Ital-
ien, har jag hittat en som jag tyck-
er är särskilt intressant. Den finns 
på Sardinien och heter ”Uomoter-
ra”, Människanjorden. Föreningen 
startades 1997 av Mario Aresu 
och en grupp intresserade. 
Sardinien har en mycket gammal 
kultur, ganska olik den på fast-
landet. Man har också ett eget 

Cosa fanno gli italiani?

språk, sardo. På Sardinien talar man om 
två kultureror. Den första sträckte sig från 
ca 6000 till 1500 f.Kr. Det finns gott om 
intressanta fornlämningar som föreningen 
arbetar tillsammans med.

Ja, jag skrev ”tillsammans med” för det är 
just det som föreningen vill sprida kunskap 
om, hur vi människor kan leva i symbios, 
energimässigt, med jorden. 
Föreningen arrangerar olika typer av utfly-
kter där deltagarna får ta del av hur män-
niskorna en gång levde i samklang med 
jorden, månen och vattnet. Man använder 
speciella energiplatser för meditation, ba-
lansering och ljudterapi. 
Jag hittade flera filmer på YouTube där 
man kunde följa med på guidade turer runt 
till de olika platserna. Guiden använde då 
en slagruta i plast. Det var lite svårt att se, 
men det såg ut som vitt plaströr som var 
hopnypt på mitten.

Jag har annars sett många olika typer av 
slagruta på italienska sidor. Den roligaste 
var nog den i en svartvit film, där en herre 
helt sonika tog en mjuk lång gren som han 
greppade så att han kunde böja den i en 
ganska stor båge framför sig. Kanske något 
att testa.

Ciao da

Anna Munksgaard

Foton: Anna Munksgaard
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Iakttagelser - Om pekare

Skall skriva om några iakttagelser om pe-
kare som har har. För det första gäller det 
handskar eller vantar när ja använder pe-
kare. Det har ingen betydelse för vad jag 
känner. Men jag har inte kollat med hand-
skar av gummi. Eftersom jag använder pe-
kare nästan varje dag under hela året så har 
jag fått en del erfarenhet.
En annan sak som jag undersökt är att kän-
na saker på avstånd. Det är naturligtvis inte 

möjligt med currylinjer eller liknande. Men 
att känna metaller i större omfattning går 
bra på långa avstånd. Om det är en större 
fyndighet känner du den säkert på ett 
avstånd av 1km. Men du känner den bäst 
om du är i en bil. På något sätt blir bilen 
som en parabol. Använd endast en pekare 
för att få riktning. När du fått riktningen, 
tar du båda pekarna och låter dom gå i 
kors, sedan frågar du om det är längre än 

50 meter, sedan fortsätter du med 100 m 
osv. När du kommer till det avstånd som 
gäller kommer pekarna att slå ut och du har 
avståndet till det du söker. Det är naturligt-
vis inte exakt på metern, men det är rätt så 
bra, sedan du tränat ett tag. Träning tror 
jag är nödvändigt om du skall kunna känna 
skillnad mellan olika frekvenser. Eftersom 
jag tränat 2 till 3 timmar om dagen i många 
år har jag fått erfarenhet.

Med vinkelpinnar på mitt sätt - en liten fortsättning från tidigare

Några reflektioner som kommit under 
åren: Var aldrig rädd att ställa opp att synas 
i radio TV och tidningar. Men ställ aldrig 
opp på jippon där du är osäker. Själv har jag 
ställt opp två gånger i radio. Jag har del-
tagit i en film av Malin Sköld som heter 
“Hur längt är det till närmaste björn” men 
jag ställde inte opp på en del saker som hon 
ville. Men hon fick en annan att göra det. 
Med negativt resultat som följd. Den har 
gått på TV säkert 15 gånger på dom flesta 
kanaler. Finns det intresse så kolla på Ma-
lin Sköld.

Så till en del andra saker som jag lärt mig 
under årens lopp. Tron att ringar, klockor 
och mobiltelefoner skulle störa det man 
känner kan man avskriva. Det beror helt på 
en själv. Då har du inte kopplat bort tan-
karna att kanske det stör.
Tron att det inte går att använda vantar 
eller handskar är på samma sätt. Det går 
utmärkt. När du söker vatten, fråga aldrig 
efter vatten, utan fråga efter vattenåder. 
När du börjar söka använd endast en vin-
kelpinne och fråga efter i vilken riktning 
finns närmaste vattenåder. Om du får en 
riktning ta då båda vinkelpinnarna och låt 
dom slå ihop. Börja sedan fråga hur långt 
är det till vattenådern? Börja räkna från 

fem meter, sex meter osv.  När du kom-
mer till rätt avstånd slår vinkelpinnarna ut. 
När du nu har hittat vattenådern gör du ett 
märke och fortsätter sedan. Du får nu ett 
nytt med vinkelpinnarna, avståndet mellan 
vattenådern och blindutlslaget är djupet till 
vattenådern.
Om du söker vattenledningar som är av 
plast släpp på lite vatten i ledningen. Då 
känner du den lätt.

Nu skall jag ta lite om det jag håller  på 
med att söka metaller och djur med vinkel-
pinnar. Det går utmärkt att känna direkt 
ifrån bil. Den förstärker på något sätt så du 
känner bra på långa avstånd. Du kan mäta 
på samma sätt hur långt det är till det du 
söker. Kolla gärna där det har varit gruv-
verksamhet eller är så kan ni se hur bra det 
känns. Sedan kan ni börja söka nya metal-
lådror.

Jag söker även djur med vinkelpinnar. 
Främst är det älgar och björnar. Älgar kän-
ner jag på åtminstone 500m vid öppen ter-
räng. Björn kan kännas på flera km.
För att kolla att man känner rätt åkte min 
fru och jag i vinter till Orsa finnmark. Där 
finns det märkta björnar så dom kan se 
på datorn var dom ligger i ide. Det var 29 

grader kallt när vi åkte. 
När vi kom fram fick vi en karta och de 
vägar som var farbara på vintern. Vi åkte 9 
mil och märkte ut det björnar vi kände. Det 
var inte alldeles enkelt för det var svårt att 
veta var vi befann oss någonstans. 
När vi kom tillbaka kollade den som skötte 
om där hur vi hade känt. Efter dom vägar vi 
hade åkt fanns det björnar på 5 ställen. Vi 
hade hittat björn på 4 ställen. Den femte 
låg 109m från vägen, den är för nära. när 
jag söker från bil använder jag endast en 
vinkelpinne för att få riktingen. Det som 
känns när man söker björn sprider sig över 
flera ha. Därför måste jag vara minst 200m 
ifrån för att få någon riktning. Men det var 
i alla fall positivt. Den som skötte om där 
sa “det här hade jag aldrig trott, det var ett 
nytt sätt att hitta björn”. 

Nu får jag sluta för den här gången. Om ni 
provar det här låt någon annan köra bilen 
medan ni känner. 

Hälsningar 
Yngve Gradin
Lidenvägen 80
86041 Liden

Tel: 0692-10286  070-2243810

Fortsättning följer i nästa nummer:

Att söka djur

Vad är det som känns hos djuren

Att söka älg

Varg och lodjur
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PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter      Nr 66 mars 2013
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ffffforskning och norskning och norskning och norskning och norskning och nyheteryheteryheteryheteryheter

PARAPSYKOLOGI

27 mars

24 april

Kallelse till Årsmöte
27 mars 2013 kl 18.00

Vanlig dagordning
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

         (Östermalms föreningsråd).

Transpersonella och mystiska
upplevelser - om förändrade
medvetandetillstånd

Nära-döden-upplevelser
i samband med
barnafödande

Medicin och
parapsykologi

Om två svenska 1900-tals läkare,
John Björkhem och
Gerard Odencrants27 mars

Studiecirklarna med folkuniversitetet
inställda.............................................. 2
Ett framgångsrikt EVP experiment....... 3
Nyheter i korthet.................................. 3

Parapsykologin om 25 år...................... 4

Carl-Magnus Stolt,
tidigare professor i
humanistisk medicin,
Karolinska Institutet,
berättar om två mycket
spännande personer i
parapsykologins
historia, den välkände
Björkhem och den

Dag: Onsdagen den 22 maj  2013 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
Kaffe: finns att köpa i en paus
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond

Dag: Onsdagen den 27 mars, ca 19.45,
direkt efter årsmötet

Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd)

Kaffe: finns att köpa i en paus

Psykologen
Kersti Wistrand
berättar om sin
forskning om nära-
döden-upplevelser
och resultaten av
ett samarbete med
ryska forskare.

Anette Kjellgren,
professor i psykologi
vid Karlstad universi-
tet berättar om sin
forskning som bland
annat handlat om
mystiska upplevelser
i flyttankar och i
samband med drog-
användning.

U r   i n n e h å l l e t

mindre kände Odencrants,
som båda var mycket
intresserade av hypnos och
parapsykologi. Detta var
dock kontroversiella ämnen
och båda granskades av
medicinalstyrelsen.

22 maj

John Björkhem

Dag: Onsdagen den 24 april  2013 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
Kaffe finns att köpa i en paus
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond
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PARAPSYKOLOGI forskning och ny-
heter Nr 66 mars 2013
2
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Studiecirklarna med folkuniversitetet
inställda
Som ni kanske sett på vår hemsida
är de planerade kurserna med Folkuniver-
sitetet nu under våren inställda.

Orsaken är kritik i ett brev med påståenden 
om att de inte var tillräckligt kritiskt orien-
terade – vi skulle behöva haft med någon 
uttalad skeptiker och helst någon forskare
med minst docent-titel. 
Brevet kom från en av de forskare (med 
lång folkrörelsebakgrund) som i SvD i hös-
tas skrev under på kritiken mot professor 
Etzel Cardeña.

Vi återkommer om hur vi ska hantera det-
ta. Forskaren ifråga har ju inte alls tagit del 
av kursen och vet inte hur vi presenterar 
och kommenterar forskningen. Bristen på 
närvaro av kritiskt orienterade personer 
blev avgörande. Folkuniversitetet valde att 
ställa in kurserna. 
Vi har förstås undrat hur skeptikerna skulle
reagera på kurserna. Nu vet vi, fast det inte 
alls var Vetenskap och Folkbildning (VoF) 
eller Humanisterna som reagerade. Vi för-
bereder oss lite för att ha några studiecirk-
lar till hösten, men då i egen regi. Och vi
fortsätter kombinera fakta med kritiska
kommentarer.
Fortsätt gärna ditt medlemskap

För er som vill fortsätta stödja oss:
om ni inte redan förnyat medlemskapet för 
2013 kan ni redan nu betala medlemskap 
för i år, och då med det belopp som gällde 
förra året, 300 kr (200 kr för pensionärer 
och studerande).

På årsmötet den 27 mars fastställs årsav-
giften, och även om den då höjs gäller in-
betalning som skett före årsmötet med av-
giften som gällde förra året.

Belopp större än årsavgiften är självklart 
välkomna och uppfattas som gåvor. Vårt 
plusgiro-konto är 35 17 57-0. Ange ditt 
namn (för- och efternamn) i meddelande-
fältet.

Årsmöte
Årsmöte blir det onsdagen den 27 mars, 
som avslutas med att psykologen Kersti 
Wistrand håller föredrag om sin forskning 
om nära-döden-upplevelser som kvinnor 
har vid barnafödande, både svenska och 
ryska (se Notis 249), delvis med stöd av 
John Björkhems Minnesfond.

Hon berör även andra förändrade med-
vetandetillstånd. Wistrand har länge varit 
intresserad av nära-döden-upplevelser och 
var medredaktör till antologin Medvetand-
etoch Döden som utkom 1982

Onsdagen den 24 april kommer nästa före-

drag, med Anette Kjellgren, nybliven pro-
fessor i psykologi vid Karlstad universitet. 

Hon håller föredrag på tema Transperson-
ella och mystiska upplevelser - om förän-
drade medvetandetillstånd, delvis inspir-
erat av hennes forskning med upplevelser
människor haft i s.k. flyttankar.

Hon har också genomfört en enkätstudie
om mystiska upplevelser till följd av dro-
ganvändning. Kjellgren blev doktor i 
psykologi 2003 vid Göteborgs universitet 
med avhandlingen ”The Experience of Flo-
tation Rest: Consciousness, Creativity,
Subjective Stress and Pain.” 
Hennes ämnen har huvudsakligen berört
biologisk psykologi och medvetandets 
psykologi.

Carl-Magnus Stolt från Göteborg håller 
onsdagen den 22 maj vårens sista föredrag. 
Det blir om ”Medicin och parapsykologi.
Om två svenska 1900-tals läkare (Gerard 
Odencrants och John Björkhem) och deras 
erfarenhet av parapsykologi”. 
Han skrev om dessa två läkare och pi-
onjärer i Svensk Medicinhistorisk tidskrift 
(2008, nr 1 samt 2001, nr 1; se Notis 278). 
Stolt var tidigare professor i humanistisk 
medicin vid Karolinska Institutet, men är 
numera privatpraktiserande läkare i Borås.

I detta nyhetsbrev
Vi nämner i detta nyhetsbrev kort en rap-
port om EVP, som på svenska blir ”det elek-
troniska röstfenomenet”,
44 sidor publicerade av Anabela Cardoso i 
tidskriften Neuro- Quantology. Rapporten 
sammanfattas av Edgar Müller, själv aktiv i
denna forskning. Därutöver, tankar om 
parapsykologins framtid och som vanligt, 
blandade notiser. 
Nästa nyhetsbrev planeras bli längre efter-
som SPF nu har god ekonomi, se bifogad
årsberättelse.
Som några medlemmar nog märkte blev 
föredraget med Sara Duppils 20:e febr 
tyvärr inställt pga sjukdom men planeras 
istället till hösten. 
Vi påminner också om Saras föredrag på 
ett annat tema med Folkuniversitetet 15:e 
maj. Se deras hemsida, där ni också an-
mäler er.

Press-stopp
Ingo Swann, den moderna fjärrskådnin-
gens (eng. remote viewing) fader har av-
lidit, 79 år gammal.

Nyheter i korthet
Göran Brusewitz

Senaste numret av Illustrerad Vetenskap,
nr 3 2013 har ett ovanligt neutralt och 
positivt reportage om parapsykologisk 
forskning (Parapsykologi– nys eller veten-
skap), av Gorm Palmgren, som enligt en 
skeptikerblogg har doktorerat i moleky-
lärbiologi vid Köpenhamns universitet.

Senast de skrev om parapsykologi var 2008, 
och tidigare har de publicerat artiklar om 
detta ämne endast åtta gånger. Själva ar-
tikeln består av fem sidor korta referat av
studier kombinerat med irrelevanta bilder 
på tarotkort och kristallkulor.
Kort referat och länk till reportaget plane-
ras komma i en notis på vår hemsida 
www.parapsykologi.se.

Dessutom kan vi nämna att det aktuella 
numret av Journal of Consciousness Stud-
ies, nr 1-2 2013 har som tema Non-local 
Consciousness och bl a rymmer en ar-
tikel av Pim van Lommel, som forskat om 
näradöden- upplevelser, om just detta.

Det har också utkommit nya nummer av 
nättidskrifterna Edgescience och Journal 
of Anthropological Approaches to the 
Paranormal (Notis 319). 
Båda numren är gratis att läsa på Internet.

Om alternativ och integrativ medicin 
kan vi kort nämna att senaste nytt i Os-
herutredningen är att Karolinska Institutet 
(KI) inte vill besvara fler frågor. KI fick ju 
en donation av paret Osher för att skapa ett 
centrum för studier av alternativ/ komple-
mentär medicin. Chef blev Martin Ingvar. 
På senare tid har verksamheten starkt if-
rågasatts och Torbjörn Sasserssons nättid-
ning Newsvoice har ordnat en granskning
av en konsult, se www.newsvoice.se.

Europeisk vetenskaplig studie om polter-
geist-liknande fenomen, Euro-PSI. 
Vi upprepar ett upprop vi hade för något 
år sedan:
Händer det att du, eller någon du känner 
eller hör talas om, för närvarande är med 
om återkommande spontana händelser av 
typen oförklarliga ljud/ljus, och/eller att 
föremål flyttar på sig, dyker upp eller förs-
vinner?
I så fall bör du/han/hon snarast anmäla 
er på info@parapsykologi.se för att delta i 
en enkel enkätstudie. Det handlar om att 
under 2 veckor svara på trefyra enkäter via 
Internet. Skicka ett email till oss, så blir du 
kontaktad för mer detaljer.

Parapsykologin om 25 år
Nemo C. Mörck
I slutet av 2012 publicerades ett special-
nummer av Journal of Parapsychology för 
att uppmärksamma tidskriftens 75-årsjub-
lieum. Temat för numret var parapsykolog-
ins utveckling under nästa 25 år och om 
detta spekulerade 32 parapsykologer, 
bland dem inte mindre än tre verksamma 
i Sverige, professor Etzel Cardeña, fd. uni-
versitetslektor Jan Dalkvist och professor 
Adrian Parker.
Cardeña tror inte att materialismen kom-
mer försvinna och ersättas av något nytt 
paradigm präglat av resultaten av den 
parapsykologiska forskningen. Han beto-
nar behovet av mer arbete med övergri-
pande teorier, såsom den James Carpenter 
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...forts från förra sidan

presenterar i boken First Sight (som 
utkom förra året). Han menar också att 
mer forskning behövs för att identifiera 
individer som presterar bra i psi studier 
(t.ex. telepatistudier) och om vilka med-
vetandetillstånd (t.ex. lätt trance) och 
situationer som är gynnsamma. Avtromag-
neti fenomen. Teknik tas fram för att stärk 
signalen och Dalkvist går kort in på de 
konsekvenser en sådan utveckling skulle
få.
Parker framstår inte som någon optimist 
och betonar att utan rejäla forskning-
sanslag följer inte heller några reella slut-
satser om psi-fenomen, men menar att 
parapsykologin nu inte har tillräckligt gott 
anseende för att få de stora anslag som fo-
dras. Han påminner också om behovet av 
starka ledare såsom Joseph Rhine, Hans 
Bender och Robert Morris för att hålla liv 
i parapsykologi-center, varav ytterst få av 

de gamla finns kvar. Parker förväntar sig 
att parapsykologin sakta kommer avvecklas 
under de närmsta 25 åren. Om något stöd 
för den kommer, så blir det från fynd inom
kvantfysiken. Trots detta menar han att 
det replikerbara experimentet, den heliga 
Graalen, är funnen. Resultaten från gan-
zfeldstudierna hade varit tillräckliga för att 
betraktas som replikerbara om det handlat 
om en psykologisk effekt och inte telepati.
Avslutningsvis belyser han att parapsykolo-
gerna behöver mer mediavett för att vinna 
det sociokulturella kriget mot de som vill 
diktera vad man kan och inte kan forska 
om.
Dalkvist har bidragit med en berättelse som 
utspelar sig 2037 i vilken en kvinna vin-
ner Nobelpriset för pionjärexperiment om 
teknik för förstärkning av telepati. I hans 
berättelse förändras den allmänna attityden
till framförallt forskning om telepati och 
healing under 2020-talet och telepati visar 
sig vara ett elektromagnetiskt fenomen. 

Teknik tas fram för att stärka signalen och
Dalkvist går kort in på de konsekvenser en 
sådan utveckling skulle få.

Postgiro: 35 17 57-0
Medlemsavgift: 300:- för pensionärer,
studerande 200:-
Ordförande: Göran Brusewitz,
Diligensv 98, 13148 Nacka
Tfn hem: 08-466 98 58,
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Vice ordf.: Jens Tellefsen
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Layout: Merit Müller
Hemsida: www.parapsykologi.se
Ansv. hemsida: Jajja Deboussard
Tryckeri: Åsö Föreningsråds
Tryckeri, 08 - 644 72 10

Dr Anabela Cardoso genomförde under 
två år experiment för att genom använd-
ning av modern teknik replikera de resultat 
som erhölls på 60-talet bl a i Sverige ge-
nom Friedrich Jürgenson, en av dåtidens 
pionjärer inom EVP forskning.

Den omfattande rapporten utgör 44 A4 
sidor och publicerades i NeuroQuantol-
ogy 2012; No. 3 med titeln ”A Two-Year 
Investigation of the Allegedly Anomalous 
Electronic Voices or EVP”

Uttrycket EVP som är förkortningen av 
Electronic Voice Phenomenon förekom-
mer numera ganska allmänt internationellt 
i olika språk och har även fått ett fotfäste i 
det svenska språkbruket i stället för en di-
rekt översättning som ”det elektroniska
röstfenomenet”. 
Det ska tilläggas att på 60 talet då EVP var
ett relativt nytt fenomen användes i stäl-
let ”bandröster” i svenskan, vilket var fullt 
logiskt eftersom rösterna registrerades på 
band av bandspelare.
I dag sker inspelningarna vanligtvis med 
moderna diktafoner baserade på digital 
elektronik utan band.

Rapporten ger inledningsvis en kort histo-
risk återblick till 60-70 talet med bl. a. hän-
visning till de första vetenskapligt utförda 

testerna av EVP i Sverige och Tyskland, 
under ledning av prof. Bender från
Freiburg Universitet (Bender, 1970;
1972; 2011).
Dr Cardosos experimentserie omfattade ett 
stort antal sessioner under två år bland an-
nat i en professionell inspelningsstudio och
även i akustiskt avskärmade utrymmen för 
att eliminera eller åtminstone minimera 
eventuell inverkan av externa störningar. 

Dessa experiment resulterade i ett antal 
röster, EVP, vilka med hänsyn till att in-
spelningarna gjordes under strikt kontrolle-
rade förhållanden inte kunde tillskrivas
kända fysikaliska eller andra förklaringar.

Dr Anabela Cardoso, som bedriver sin for-
skning i Spanien, Vigo, startade år 2000 
tidskriften ITC Journal som sedan dess 
publiceras regelbundet och verksamheten 
omfattar sedan 2005 även ITC Research
Center.

Rapporten kan läsas i sin helhet på ITC 
Journals hemsida:
www.itcjournal.org och naturligtvis
även på
www.neuroquantology.com.

2010 publicerades hennes bok
ELECTRONIC VOICES - Contact with 

Ett framgångsrikt EVP experiment publicerat i tidskiften NeuroQuantology

Another Dimension? i Storbritannien, 
ISBN: 9781846943638
Edgar Müller
Deputy Director of ITC Journal
3
Prof. Adrian Parker föreläser för allmän-
heten i Göteborg den 17:e april, rubriken 
för hans föreläsning är Medvetandet och
paranormala fenomen.
I samband med Vetenskapsfestivalen hålls 
också en serie föreläsningar i Göteborg, 
torsdagen den 25:e april, under rubriken
Pseudovetenskap - en oskyldig lek eller en 
allvarlig parasit?

Enligt det preliminära programmet ska 
Magnus Fontes, prof. i matematik, kort 
prata om ”Den parapsykologiska debatten 
i Lund” och ”Ett eventuellt eget para-
psykologiskt experiment.”

Som vanligt har också flera böcker av 
intresse nyligen utkommit, bland dem två 
e-böcker, Among Mediums: A Scientist’s 
Quest for Answers och Why People
Believe in Spirits, God and
Magic. 

Av intresse är också Resurrecting Leonora 
Piper om William James ”vita kråka” och
Extraordinary Beliefs: A Historical Ap-
proach to aPsychological Problem.
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Äter Du honung? Den kommer tack vare 
bina.
Plockar Du bär? Det är kanske tack vare 
bina.
Har Du trädgård? Då har Du nytta av bina.
Är Du lantbrukare? Då har Du definitivt 
nytta av bina.
Och vad har bina här att göra? Sannolikt 
är bina beroende av jordenergierna och då 
kan Du hjälpa bina och därmed biodlare/
biägare.

Bin har vi många olika i Sverige. De jag 
skall beröra här är honungsbiet (tambiet) 
Apis Mellifera. Honungsbiet lever i sam-
hällen om 30.000 – 50.000 bin i ett nor-
malsamhälle. 
En del har en kupa (binas hus) eller två 
i trädgården och bina får sköta sig själv 
(biägare).
Andra har fler kupor, upp till flera hundra, 
och kontrollerar, sköter, hjälper, avlar och 
arbetar med sina bin(biodlare).

Bina har ett perfekt språk (för sina behov). 
När ett bi hittat en bra nektar eller pollen-
källa så talar hon om för kompisarna hur 
rik den är, i vilken riktning (i förhållande
till solen) den ligger och på vilket avstånd. 
Då kan resten av gänget flyga dit och 
skörda. Kommunikationen skötes genom 
rörelser (den s.k. bidansen) men också ge-
nom lukter (feromoner som främst vicen 
producerar)men också genom ljud.

Bina drar under en sommar in mängder av 
nektar men kvar på hösten blir till vinter-
mat c:a 25 kg. det är den honungen som vi 
biodlare tar hand om. Resten går åt till mat 
i samhället under sommaren.
Honungen har naturligtvis ett visst ekono-
miskt värde.

Det stora nationalekonomiska värdet ligger 
dock i den pollinering som bina gör när de 
besöker blommorna.
De får ju pollen på sin håriga kropp och för 
med sig det till pistillerna i andra blommor 
som därvid blir befruktade.

Utan bin – inga frukter! Det är kanske en 
sanning med modifikation. Det finns fler 
insekter som pollinerar men inga som kan 
mäta sig med bina. En del växter s.s. jord-
gubbar, raps m.fl. är självfertila men där 
bina hjälper till så blir frukterna fler och 
större. I ett rapsfält så kan det göra mycket 
på skörden. I skogen i närheten av bin blir 
blåbären fler och större.
Bina är inte individer, de är samhällen, 
bestående av många individer som alla är 
beroende av varandra.

Bisamhället liksom myrsamhället trivs bra 
där vi inte trivs, d.v.s. i Currykryss. Om de 
mår bra eller dåligt över vattenådror eller 
krosszoner vet jag inte. Samhällen som 
placeras över kryss och med två linjer in i
flustret verkar må bättre och dra mer hon-
ung än samhällen med annan placering.

Vad vill jag då med denna artikel? Jo 
naturligtvis att Du skall skaffa bin och 
placera dem rätt, men också försöka att få 
Dig att hjälpa Din lokala biförening eller 
biodlare med att ta ut jordenergierna i big-
ården.

Genom upprop i biodlarnas tidning, Bitid-
ningen, försöker jag samla många biodlares 
observationer om jordenergiernas påverkan 
på bisamhällen på det att vi skall kunna 
få större skördar, mer pollinering och 
såtrivsamt som möjligt för bina. Bin väljer 
inte själva var de skall bo. Det gör som regel 
vi biodlare. Naturligtvis försöker jag också 
att få biodlarna till rutgängare.

Kan Du tänka Dig att hjälpa till? 

Ring mig eller skriv så skall jag samordna 
kontakterna rutgängare/biodlare och så 
småningom skall vi kanske få något for-
skningsresultat åt ena eller andra hållet. 
Kanske det kan bli en eller annan honungs-
burk till Dig.

Frågor eller funderingar? Kontakta mig 
gärna. Jag kanske kan svara.

Ha en skön sommar

Agne Olausson, 
Skummedal 140, 
453 92 Lysekil,

tel 0523-66 25 92
e-post agne@olauson.eu

Vad gör bina för Dig?
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På denna del av Sverigekartan ser vi en del 
av LEY-linjerna i Hallandstrakterna.
Bilden är från det viktiga kartmaterial som 
Karl-Erik Johansson sammanställt.

På kartan anges LEY som raka linjer. Är 
de det?

Finns det fler än de Karl-Erik utforskat 
och ritat in?

Hur är det med LEY-linjer hos Dig?

Och hur är det med de LEY som är ritade 
på kartan? Stämmer de?

Jag är övertygad om att LEY inte går exakt 
rakt. Att det finns många fler LEY än de 
inritade. Att den finns mindre lokala LEY. 
Att LEY har olika bredd och olika karaktär.

Gör en insats! Kolla om Karl-Eriks stäm-
mer. Kolla LEYen i  Din trakt. 
Rita in det på karta men delge också oss. 
Publicera Dina rön i denna tidskrift. 
Tycker Du inte att Du kan skriva så ring 
då.
Huvudsaken är att undersökningarna blir 
bevarade och sammanställda med 
andras rön.

Agne Olausson

LEY-möte?

LEY-möte?
På
http://www.slagruta.org/slagrutan/nr.48.
pdf  sida 7 och 8 kan Du läsa om michael 
och mary LEY-linjerna.
De lär komma in i Sverige via Fjärås i 
Kungsbacka.

I Fjärås Bräcka finns en hel del intressant. 
Titta på
http://www.vastsverige.com/sv/kungsbac-
ka/sevardheter/Fjaras-Bracka--Naturrum/
så ser Du mer vad som finns där.

Vi kan kanske också få föredrag om elener-
giernas påverkan på LEY-linjer 
och vidare hur denna påverkan påverkar oss 
människor.
Skall vi samlas på sensommaren till en helg 
med det som finns i trakten?
Är vi något 10-tal som är intresserade så 
gör vi ett möte. Hör av Dig. 
Utan intresse så lägger jag inget jobb eller 
engagemang.

Vi som är intresserade av arrangemang på 
västkusten har samlats på
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! /
groups/241921692560414/

Har Du inte dator så ring mig gärna på 
0523-66 25 92.

Helst epost till slagruta@olauson.eu

Agne Olausson

Pressklipp

http://www.sydsvenskan.se/lund/det-ar-manga-som-anvander-slagruta-pa-byggen/

mera
http://www.viivilla.se/Villa/Ovrigt-inomhus/Currylinjer---sanning-eller-skrona-42802

mera
http://www.viivilla.se/Villa/Ovrigt-inomhus/Han-mater-uraldrig-kunskap-42821
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Årsmøte og kurs 2012 i Norsk Kvistgjengerforening  20 og 21 april.
Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Møterom Utsikten.

Haraldsheimveien 4, Oslo    

Lørdag 20 april kl 10.00
 

Energetisk overføring av sykdom. Ved Are Thoresen, med utgangspunkt i erfaring med dyr og eiere.
«Se» energier ved å kjenne på endringer i pulsen vår. Oppfriskning av teknikken,  Are Thoresen. 

Hovedtema på samlingen. Ved Are Thoresen og Gaute Hadland:

Nye erfaringer med jordstråler, men også ny vurdering av etablerte erfaringer. og hvorfor det er nødvendig å se på nye forklaringsmo-
deller. Erfaringer og målinger vi gjør stemmer dårlig med forestillingen om at rutenettene er jordomspennende nett som kommer opp 
av, eller ned til, jorden.
 
Rutenett som legger seg rundt mennesker og dyr, og rundt elektriske gjenstander. Hvordan de ligner på, og er forskjellige fra, våre 
vanlige rutenett.

Hvordan vi som levende mennesker selv påvirker stråling, og om vi skal bli belastet av stråling.

Vi legger opp til praktisk møte der deltakerne selv kan få kjenne på disse energiene og se hva som skjer når vi gjør noe med årsakene.
kl. 1730 - 1900: Årsmøte med standard agenda fastsatt i lovene.

Reisetips til Haraldsheim vandrerhjem, se link http://www.haraldsheim.no/kontakt/slik-kommer-du-hit/. Det er i nærheten av buss, 
tog, T-bane og tog. Stoppested Sinsenkrysset eller Grefsen stasjon.

Påmelding: Vi ønsker påmelding innen 15 april til sekretær Brit Weisz,  epost: briwe@c2i.net  eller  tlf: 47 23 28 99. Bestemmer du 
deg for å komme etter dette tidspunkt, kom gjerne, men meld fra til Brit Weisz).

Årsmøte
kl. 1730: Årsmøte med standard agenda fastsatt i lovene.
Merk: Alle som er foreslått til verv er forespurt på forhånd.
Merk at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i post 10 må være styret i hende innen utgangen av februar.

För kostnader och ytterligare information:  www.. kvistgjenger.no
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Igår kväll diskuterade jag och min fru det 
ena och det andra… Efter en stund kom vi 
på ämne gällande Eutanasi (dödshjälp) 

Jag sade till min fru att om det någon gång 
skulle hända mig något så tillåt inte att jag 
liggandes får föda från en flaska, att hon 
bara ska stänga av alla apparater som håller 
mig vid liv…… 

Då reste sig min fru, stängde av TVn, kopp-
lade ur datorn och hällde ut min öl i vasken. 
  
Kvinnor är snabba att ta livsviktiga beslut. 

"Det är många som använder slagruta på 
byggen"

Lund. På måndagsmorgonen var det mån-
ga pendlare som passerade NCC:s egen 
slagruteman, vid rondellen på Dalbyvägen 
i Lund.
Humbug? Vidskepelse? Inte om du frågar 
Fredrik Andersson, mätingenjör vid NCC 
Construction i Lund.

– Med slagrutan minskar vi risken att 
gräva av kablar och rör, säger han.

http://www.sydsvenskan.se/lund/det-ar-manga-som-anvander-slagruta-pa-byggen/

Hei, jeg vet om ett område med steinringer 
rett ved Moelven. To av de er veldig nære 
værandre,de er tvillingringer på en måte. 
Gps:
WGS 84:
N 60° 56.708', E 10° 41.262'
24 and 33 meter fra hovedringen. Gps 
koordinatene er for den ene som er igjen 
av de. Den er lett å finne da den er en "øy" 
i ett jorde.

Hovedringen med 12 steiner:
WGS 84:
N 60° 56.675', E 10° 41.260'

En EU-rapport försöker pressa fram nya 
regulationer för att styra upp media i Eu-
ropa. Tanken är att ge EU rätten att cen-
surera, bötfälla eller sparka journalister som 
inte följer EU:s värderingar. 

Det är särskilt rekommendation nr 4 i rap-
porten som sticker ut som ett frågetecken. 
Vad menar egentligen personerna i ”The 
High Level Group on Media Freedom and 
Pluralism”? Rapporten är på 51 sidor och 
nämner visserligen positiva ord som plural-
ism 196 gånger samt demokrati [democra-
zy, democratic] 75 gånger, men hur ska 
texten tolkas?

Pluralism innebär att förespråka kulturell 
mångfald, minoriteters åsikter och värder-
ingar, exempelvis i frågor som berör om 
politik, religion och kultur.

Läs mera: http://newsvoice.
se/2013/01/27/eu-forslag-censurera-
botfall-eller-sparka-journalister-som-
inte- fo l j e r-eus-varder ingar / ?u tm_
c a m p a i g n = c m p _ 1 8 5 2 6 8 & u t m _
source=getanewsletter

Det er en ring som ligger rett nord for 
hovedringen:
45 meter unna:
WGS 84:
N 60° 56.714', E 10° 41.147

Det ligger også ett gammelt kultsted her på 
Hamar som heter Torshov.

Det er også spurt om Norske Ley linjer i 
denne gruppa her på facebook:
https://m.facebook.com/groups/19213553
166?refsrc=http%3A%2F%2Fm.facebook.
com%2Fgroups%2F19213553166&refid=
9&m_sess=zUdLC-kvZk8CB_&_rdr

Kan dere hjelpe?

Slagruta på byggen

Steinringer rett ved Moelven

Bilden till vänster 
är tagen i en mindre 
stad i Frankrike. Det 
är det franska Vat-
tenverket som är där 
och gräver, arbetaren 
på bilden använder 
pekare för att loka-
lisera vattenledningar,  
i sällskap av nyfikna 
åskådare. 

FOTO: HANS ÖSTERMAN
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Månkalender
2013

Fullmåne
Onsdag 27 mars
Torsdag 25 april
Lördag 25 maj
Söndag 23 juni
Måndag 22 juli
Onsdag 21 augusti
Torsdag 19 september
Fredag 18 oktober
Söndag 17 november
Tisdag 17 december

Nymåne
Måndag 11 mars
Onsdag 10 april
Fredag 10 maj
Lördag 8 juni
Måndag 8 juli
Tisdag 6 augusti
Torsdag 5 september
Lördag 5 oktober
Söndag 3 november
Tisdag 3 december

Halvmåne
första kvarteret

Tisdag 19 mars
Torsdag 18 april
Lördag 18 maj
Söndag 16 juni
Tisdag 16 juli
Onsdag 14 augusti
Torsdag 12 september
Fredag 11 oktober
Söndag 10 november
Måndag 9 december

Halvmåne
fjärde kvarteret

Måndag 4 mars
Onsdag 3 april
Torsdag 2 maj
Söndag 30 juni
Mändag 29 juli
Onsdag 28 augusti
Fredag 27 september
Lördag 26 oktober
Mändag 25 november
Onsdag 25 december
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De sädescirklar som ibland uppstår på 
fälten är oerhört intressanta och har fas-
cinerat många. Ingen har förklaringen till 
varför de plötsligt en dag finns där. Kanske 
är förklaringen enkel och finns mitt fram-
för näsan. Eller kanske är den bortanför vår 
nuvarande fattningsförmåga. Tills dess vi 
vet mer får vi fortsätta att fascineras och 
beundra...

Vad är sädescirklar? Och hur uppkommer 
de?

Cirklarna, formationerna, är ofta mycket 
vackra och tilltalande, mystiska och trans-
formerande, helande och ibland t.o.m. 
skrämmande. Teorierna kring och speku-
lationerna om dem är många fler än sva-
ren. Det enda vi kan säga med någorlunda 
säkerhet är att vi inte vet allt om dem, om 
ens någonting……

De flesta observationerna verkar komma 
från England och främst Wiltshire, det 
distrikt där även de stora kraftplatserna 
Stonehenge, Avebury och Silbury Hill 
finns. Men de finns även på andra håll i 
världen, inte bara i säd utan även i sand, 
snö etc….

Hur ser de ut?

Till en början handlade det mest om cirk-
lar, konstfullt utformade. Sedan dess har 
komplexiteten ökat. Vid Barbury Castle 
nära Cambridge dök 1991 upp en spe-
ktakulär sädesformation, ett ”hjärta med 
tillägg.” Vid närmare studium visade det 
sig vara en geometriskt perfekt återgivning 
av en Mandelbrotmängd. (en komplicerad 
matematisk konstruktion inom kaosteorin 
varom jag genast erkänner min begränsade 
kunskap.)

Sedan dess har mängder med andra kom-
plicerade icke-cirkelformade sädesforma-
tioner observerats. Kromosomer, celldeln-
ingar, ansikten, binära meddelanden som 
kunnat tolkas och översättas. Ibland tycks 
de innebära varningar till mänskligheten, 

att vara rädd om Jorden och sluta med 
förstörelsen.

Säden är ofta omsorgsfullt ”kammad” och 
böjd en bit upp från marken, ofta i virvlar 
och med perfekt precision.

Vem har gjort dem?

Det finns medeltida tavlor som visar att 
sädescirklarna förekom redan då. Fast - då 
ansåg man att det var djävulen som gjorde 
dem om nätterna…..

Även nu är det många som inte riktigt vill 
ta till sig att sädescirklarna kommer sig av 
något hittills oförklarat och något vi inte 
förstår, ännu mindre har kontroll över och 
hävdar bestämt att de är gjorda av män-
niskor som vill skoja. Visst finns även den 
varianten, ”hoax”, men det är omöjligt att 
alla dessa underbara skapelser skulle vara 
gjorda av skämtare.

Eftersom en favoritplats för cirklarna är 
England med dess kalkgrund, har föresla-
gits att det har något med ett elektriskt 
fenomen att göra, särskilt som många 
ögonvittnen även märkt av ljusbollar/blix-
tar och ibland öronbedövande dån när 
cirklarna uppstår. De uppkommer ofta väl-
digt snabbt, inom loppet av sekunder eller 
minuter, enligt ögonvittnen.

En annan teori är att det är 
Moder Jord själv som kommu-
nicerar med oss genom helig 
geometri och en tidlös sym-
bolvärld. Många av mönstren 
liknar urgamla symboler som 
finns bevarade hos urbefolknin-
gar.

Eller att det är själva Naturen….
Något som skulle kunna tyda på 
det är att de ofta är uppbyggda 
av små bitar, fraktaler, där varje 
liten del speglar helheten. Snö-
flingan är ett exempel och visst 
har många av cirklarna likheter 
med snöflingans skönhet…
En del tror att det i stället är ett 

kosmiskt fenomen, vidarebefordrat genom 
utomjordiska existenser.

Det skulle också kunna vara så att cirklarna 
är ett uttryck för en sorts resonans i det 
kollektiva mänskliga medvetandet. ( Jämför 
Rupert Sheldrake och hans idé om morfo-
genetiska fält) När medvetandet utvecklas 
förändras också cirklarna och de skiljer sig 
något från varandra världen över.

Den kanske tråkigaste teorin, om den 
skulle vara sann, är att det är ett vetenskap-
ligt rymdteknologiskt experiment inom det 
s.k. Star Wars-programmet.

Det finns många fler teorier, men ingen 
VET….

Om man undersöker sädescirklarna up-
ptäcker man förändringar i strålningsnivå, 
förändringar i tillväxtnodernas cellstruktur 
och ibland svärtningar och en ovanlig ge-
netisk avvikelse som heter polyembroni.

Folk som vistats i cirklarna känner sig ofta 
påverkade på olika sätt. En del känner har-
moni och en del har rentav blivit helade. 
medan andra närmast fått panik och skyn-
dat sig därifrån….

Slutar med ett citat:

” Det råder ingen tvekan om att fenomenet 
sädescirklar påskyndar den redan pågående 
omvälvningen av vår världsåskådning. Det 
får man klart för sig om man går ut och 
talar med folk på sädesfälten………en dra-
matisk förändring i synen på världen, ett 
paradigmskifte, redan har börjat. Sädesfor-
mationerna är bara en av många omstör-
tande anomalier som tvingar oss att tänka 
i nya banor. 
Det nya tankesystemet överskrider grän-
serna för det vi nu uppfattar som naturligt, 
vetenskapligt, andligt och utomjordiskt.”

Citat och huvudsaklig källa: ”Sädesfältens 
teckenmysterier”, red: Beth Davis

Vad tror ni?

Sädescirklar (crop circles)


