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Framsidesbild:
Anna Munksgaard

SSF
Hej alla medlemmar!
Jag vill börja med att tacka för förtroendet
och hoppas att jag ska kunna leva upp till
era förväntningar.
Så har vi haft ytterligare ett konvent med
tillhörande årsmöte. Förhoppningsvis har
ni alla fått mer er nya kunskaper och idéer
hem, som ni kan jobba vidare med.
Årsmötet tog beslut om att minska antalet
medlemmar i styrelsen, och idag är vi fem
ordinarie medlemmar och en suppleant. Jag
tror att vi kommer att kunna arbeta mer effektivt och ”tätare” på det här viset.
Men, den eviga frågan som har stötts och
blötts i styrelsen i flera år är: Vad vill medlemmarna att vi ska göra för dem? Vad vill
ni ha?
Min personliga uppfattning är, att vi i styrelsen är till för er medlemmar, ni är inte
till för oss. Det är vi, alla medlemmar, som
är SSF.
För att styrelsen ska kunna göra ett bra jobb
krävs att vi vet vad ni vill, så en av mina
målsättningar är att skapa möjligheter för
dialog och diskussioner. Vi börjar med tidningen och skapar en ”Insändar- och diskussionssida”. Tanken är att ni ska kunna
diskutera med varandra, men också uttrycka era åsikter. Skicka era funderingar
till redaktören.
I kalendariet på vår hemsida kommer vi
att lägga in datum för styrelsemötena. På

4
5
6
7
8
9

Höstmöte Säter 20-22 september
Ny styrelse
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Anders Davidsson
Pendeln - en sanningsdetektor
Harry Blom
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Karl Erik Johansson
Förteckning över Ley-centra
Karl Erik Johansson
Förteckning över Ley-centra
Karl Erik Johansson

Ordföranden har
ordet
Anna Munksgaard

så sätt vet ni när dessa är och kan skicka in
ärenden ni vill att vi ska diskutera.
En annan fråga som också har diskuterats
på styrelsemöte efter styrelsemöte, är det
svikande medlemsantalet. Styrelsen har
försökt att uppmuntra till rekrytering med
t.ex. rekryteringstävling. Tyvärr har detta
inte gett något resultat.
Jag har funderat en hel del över detta.
Även om det känns märkligt, så måste jag
dra vissa paralleller med näringslivet. Jag
vill starta ett företag och sälja produkter.
En förutsättning för att jag ska lyckas är,
att jag frågar marknaden vad den vill ha.
Jag kan aldrig sälja en produkt som är ointressant eller det inte finns något behov av.
Alternativt måste jag skapa ett behov av det
jag vill sälja.
Tittar jag nu på SSF, så vet inte många vad
det är eller vad vi gör. Vet man vad en slagruta är, så förknippar man den med vattensök. Idag är sökandet efter vatten ganska ointressant för de flesta, vattnet kommer
ju ur kranen.
Om vi tittar lite närmre på vad vi sysslar
med i SSF, så är det ingen av de medlemmar
jag känner som enbart söker vatten eller
jordpuls. Många är alternativterapeuter och
många arbetar med healing. Min fundering blir då: speglar vår marknadsföring vad
vi egentligen sysslar med? Borde vi anpassa
oss efter utvecklingen som skett de senaste

Innehåll

10 SSF Konvent 2013
11 SSF Konvent 2013
tyckte deltagare?
12 Vad
SSF Konvent 2013
söka djur
13 Att
Yngve Gradin
av sängplatser
14 Sammanställning
Thord Neumuller

10-15 åren? Idag visas många TV-program
om ”andra sidan” och det finns en tidning,
”Nära”, med många läsare? Erbjuder vi det
som presumtiva nya medlemmar vill ha?
Ett exempel: Dalarutan beslöt att anordna
en kurs. Vi kallade den ”Kom loss – att
må bra i vardagen”. Kursen var öppen för
allmänheten. Vi gick igenom meditation,
tankens kraft, EFT, healing och Feng Shui.
Under samtliga träffar tog vi med slagruta
och pendel för att mäta förändring i energierna före och efter varje övning. Vi pratar
öppet om att vi arbetar med olika energier,
även den andra sidan.
Vi har fått sju nya medlemmar genom
kursen. En av dessa har påpekat att just
detta av vi arbetar med det ”alternativa” var
det som var intressant för honom. Dalarutan har nu möten varannan söndag för gemensamma övningar. Varje gång är vi 1015 deltagare.
De som känner mig vet att jag gärna sticker
ut hakan, men jag hoppas att jag har gett er
något att fundera över och reagera på. Skriv
ner era åsikter och funderingar och skicka
till redaktören.
Till sist vill jag önska er alla en fin sommar
med härligt väder för många utflykter med
slagrutan i högsta hugg.

Anna

ger energi
Olov G Nilsson
15 Jordstrålning
och Blandat
Diverse
16 Gott
och diskussion
17 Insändare
Böcker till salu
kornsirkelsida
18 Ny
Norsk hemsida
19 Slagruteföreningar
Månkalender
med Arne Groth
20 Leylinjer
Eva Svensson
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Inbjudan

		

till höstmöte i Säter 20-22 september 2013

Inbjudan till höstmöte i Säter 20-22 september 2013-05-24.
Så var det dags att anmäla sig till höstmötet
i Säter. Vi hoppas att vi ska få en trevlig
helg med nya upplevelser och trevlig gemenskap.

som inledning till en diskussionskväll med
temat ”Livet efter döden”. Leo driver sedan börjaan på 1980-talet företaget ”Kloka
gubben” och arbetar bl.a. med hypnosterapi,
massage, healing, homeopati och ”spökutdrivning”..

Inkvartering är på Säters Camping i
4-bäddsstugor och alla måltider äter vi i
campingens servering, som har fullständiga
rättigheter.

Lördag förmiddag blir vi ledda i olika
övningar för att träna upp vår sensibilitet.
Efter lunch kommer vi att besöka en intressant plats t.ex. en avrättningsplats.

Det preliminära programmet ser ut så här:
Fredag kväll 19.00 kommer Leo Hirvelä,
från Borlänge, som håller ett kort föredrag

Söndag förmiddag besöker vi begravningsplatsen vid Säters mentalsjukhus.

Pris per person:
Stuga med 4 personer 1300 SEK
Stuga med 3 personer 1400 SEK
Stuga för eget bruk 1900 SEK
Deltagaravgift inkl. mat 1000 SEK
OBS! Alla intresserade är välkomna att
delta. Medlemskap är inget krav.
Sista anmälnings och betaldatum är den
25 augusti till Dalarutan BG 785-0076.
För mer information kontakta Anna:
romana@telia.com / mob. 070 200 9059.
På
DalaRutans
hemsida,
www.
dalarutan.n.nu, finns program och anmälningsblankett.

SSF styrelse 2013
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På konventet i Jönköping valdes Anna Munksgaard in som ny ordförande samt
Peter Westergård som ny styrelsemedlem . På bilden ovan från vänster: Nye
ordförande Anna Munksgaard, nye sekreteraren Peter Westergård, redaktör och
webmaster Pär Wedin, kassör Kerstin Nelander samt ansvarige för medlemsregistret Anita Elmerfeldt.
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Mitt första konvent
För något år sedan sa Jörgen Larsson till
mig att jag skulle bli medlem i Svenska Slagruteförbundet.
- Där skulle du passa
bra! Sa han.
I början på april i år pratade vi om årets
konvent i Jönköping, efter någon vecka så
ringde jag Anita Elmerfeldt och anmälde
mig. Jag fick glädjande besked direkt att det
fanns platser kvar och att jag välkommen.
Några dagar efter det fick jag deltagarlista med posten. Det gjorde att jag kunde
samåka med den som bodde närmast. Det
blev en trevlig resa till Jönköping!
Jag visste att jag skulle ha med mig flera
olika saker, platonska kroppar, koppartråd,
marschaller, mm. Jag visste dock inte riktigt vad jag skulle göra med dessa saker
eller hur det skulle tas emot av de andra
deltagarna. Vid första kursen kände jag att
jag hade hittat hem.
Några av de andra deltagarna har jag
träffat i tidigare liv och nu skulle jag fortsatta samarbete med dem.
På torsdagskvällen började jag bygga min
installation. Flera blev nyfikna på vad jag
gjorde, de som provade på att gå i systemet
kände energierna som fanns där.

Det är första gången som jag blivit så väl
mottagen med det jag gör av så många.
Den glädjen sitter fortfarande kvar och det
har givit mig nya krafter att fortsätta jobba
för det jag tror på.

Anders Davidsson

När Bengt Norberg och Ann Henemo höll
sin föreläsning om stjärnformationer föll
många bitar på plats.

Jag vill också lära ut hur man på ett enkelt sätt kan gå inuti sina egna mänskliga
element med hjälp av pekarna. Några deltagare på konventet gjorde detta under min
uppsikt. Så om ni är vana användare av pekare:
1.
2.
3.

Ann Henemo och Bengt Norberg
talar om stjärnformationer

Flera andra pusselbitar hamnade på rätt
plats under helgen.
Det diskuterades om att laga ley-linjer,
det har jag gjort nu under dessa veckor
efter konventet.
Flera gånger upptäcker jag att ley-linjerna växer i bredd/antal band och att det ofta
blir antal band som stämmer överens med
Fibonaccis talserie (5,8,13,21,34,55,89,144
osv.) talserien visar ”Gyllene snittet”
matematiskt.
Av detta funderade jag på en teori om att
kompletta hela ley-linjer i balans följer just
denna talserie i antal band.

Kan
någon
bekräfta eller
dementera
detta så hör av
er till mig!

4.

5.

Sök upp en plats som känns harmonisk för dig.
Låt pekarna visa ”min väg”
Låt pekarna visa vägen, gå bara dit de
visar dig. Det brukar bli många varv i
högersväng.
Pekarna kan snurra runt om du kommer in i något fält som måste helas.
Stänga din väg antingen rakt ut eller
slå ihop. Be ljuset eller dina guider om
hjälp så brukar det förändras så att du
kan gå vidare.
När du är färdig kommer du att bli
visad till den plats du började gå på.

När jag blev visad detta första gången så
gick jag i som en trappa, jag visste inte då
vad det var och avbröt. Det upprepades flera
gånger tills jag fullföljde hela rundan. Min
bror har gjort detta flera gånger, nu sist blev
han visad att gå som en sinuskurva. Vad det
var funderar vi fortfarande på.
Tack för Jag fick vara med på konventet i
Jönköping, att kunna dela med sig av erfarenheter och få nya idéer var stort.
Anders Davidsson (ny medlem)
Motala
Anders.davidsson@boremail.com

Anders Davidsson
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Det kom ett samtal till Slagrutans redaktör från Viveke i Stockholm. Hon hade på den gamla hälsokostbutiken Örtagubben på Odengatan 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:

Pendeln - en sanningsdetektor
av Harry Blom

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

Innehåll

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

Undersökning av läkemedel
Var finns gränserna
Litteratur

tion och inre förnimmelse, att man äger
två kraftcentraler, den ena för intelligens,
den andra för intuition eller känsla. Alltså
borde även pendeln kunna ge utslag för
båda. Så befanns också vara förhållandet,
När jag ställde in min egen kraftcentral på
den andres, gavs utslag för denna, och när
jag ställde in min egen intuitionscentral på
den andres, gav utslag för denna. Denna
senare kontakten är svårast och fordrar
starkare koncentration.

stundom avvikit från min egen mening,
varvid många överraskningar skedde, som
jag vid närmare begrundan fann vara korrektiv av mitt dagsmedvetandes mening.

Intelligens- och intuitionsmätningar
Den väg, på vilken jag fann intelligens-och
intuitionsmätningar skall jag nu redogöra
för.
Jag hade hört, att slagrutemän kunnat säga
djupet till vatten, därigen att slagrutan slagit runt så många gånger, som det var alnar
eller meter till vattenytan. Detta syntes mig
orimligt, synnerligast som det ena gången
var alnar och den andra gången meter.
Dock kände jag fall, då deras utsago slagit
in. Som t.ex. utvisade en man en vattenåder
i en torr sandbacke, där ingen kunde tro,
att en åder gick fram. Han bestämde djupet
till 12 alnar. Han åtog sig att gräva brunnen. Om det ej fanns vatten, så skulle han ej
ha betalt. På 12 alnars djup sprang en åder
fram så kraftigt, att de som grävde måste
skynda sig upp ur djupet.
Trots skepsis tog jag mig för att undersöka, om djupet verkligen kunde bestämmas. Men jag gick en annan väg. Kan vårt
undermedvetande verkligen säga djupet
genom ett visst antal slag med slagrutan,
så bör det ock kunna bestämma det i siffor,
tänkte jag. Försöket gjordes på ett par ådror
och en malmfyndighet. Genom upplysningar, som jag sedan fick, stämde det.
Tillvägagångssättet var följande: Jag pendlade vattenådern, satte pendeln över ett
papper, på vilket en skala var uppritad.
Pendeln gav då utslag på en viss siffra, som
bestämde djupet.
Någon tid därefter läste jag, att en fransk
präst påstått sig ha fått olika antal utslag hos
olika människor alldeles som slagrutemännen fått över djupet tille en vattenåder. Om
detta är riktigt, tänkte jag, så bör man även
här kunna få utslag på siffror i stället för
antal slag. Jag gjorde därföre en skala enl.
bilagan. (kommer i nummer 71)
Sedan pendlade jag något skriftligt eller
tryckt ord eller foto (över pannan) av en
person, flyttade pnendeln över mittpunkten
av skala och tänkte: Vilken intelligenskraft
har persnen? Pendeln satte sig då i rörelse
och efter några slag letade den sig fram till
en viss siffra där den ga flera kraftiga utslag.
Under dessa experiment fann jag på
något sätt genom kombinationer av reflek-
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Örtagubben grundades 1930
av den legendariske örtpionjären 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 Luntmakargatan
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 hälsokostbutiker.

För att pröva metodens riktighet fann jag
en medarbetare, som var “pendelfähig”.
Oberoende av varandra pendlade vi samma
objekt. På ett stort antal personer fingo vi i
de flesta fall alldeles samma siffror, i några
fall skiljde det på en eller två poäng. Detta
gäller intelligensmätningarna. Med avseende på intuitionsprovet blev det större
divergenser, ty min medhjälpare tycktes ha
svårare för den nödiga där, än vad det gällde
intellektet, men även där gavs det tillräckligt samstämmighet för konstaterande av
sakens riktighet. Även en tredje person
pendlade ett antal oberoende av våra resultat, men även där blev det samstämmande.
Härmed ansåg jag saken fullt bevisad,
vilket bestyrktes redan därav, att utslagen i
allmänhet stämde med den kännedom man
kunde äga om personerna. Detta senare kan
ju någon tolka så, att utslagen skulle bero
just på detta omdöme, men däremot strider
bland annat det förhållandet att utslagen

13 december 2010 öppnade Örtagubben en ny butik vid Östermalmstorg
på Nybrogatan 41. Örtagubben drivs
fortfarande i Harry Bloms anda, trots
att mästaren själv gick ur tiden 1983.
Det högsta utslag jag hittills funnit hos
någon människa var hos Johan Seb. Bach.
Jesu ord i Nya Testamentet ge icke utslag
på någon siffra, utan ett cirkelslag till höger,
som jag icke funnit hos någon annan. Han
är den enastående. Däremot har jag fått
cirkelutslag åt vänster, nämligen Stalin och
ett par andra. Samma utslag fås i Matt.
kap4, vers 3.
Obs! Skalan får ej ritas som cirkel, ty då
ges endast cirkelutslag. Själssvaga personer med överdriven fantasi och överslag i
känslan böra ej befatta sig med pendelforskning, endast personer med självkontroll
och objektiv koncentration.

Fortsättning i nästa nummer

Det finns ett växande intresse i Slagrutekretsar för Leylinjer och deras funktion, deras inverkan på naturen och på oss människor. Inte
minst efter det mycket uppskattade och intressanta föredraget på SSFs Konvent 2013 om Stjärnformationer av Bengt Norberg och Ann
Henemo. I tex England pågår det ständigt aktiviteter i och omkring Leylinjer, här följer första delen med den förteckning gjord av Karl
Erik Johansson, utdrag har gjorts i tidigare nummer av Slagrutan.

Förteckning över leycentra och kraftleylinjer i Sverige
Upprättad av Karl Erik Johansson, Söderköping

Omarbetad upplaga september 2004
Genom kartpendling och kontroller ute
i naturen har jag upprättat nedanstående
förteckning över leycentra och kraftleylinjer inom landet.
Under de år som gått sedan jag började registrera linjer har jag funnit flera kraftlinjer,
dels ute i naturen och dels genom kartpendling.
Jag har också tillfört förteckningen några
av de linjer som John och Ulla Hamilton
beskrivit i sin bok Jordpuls. Det finns fortfarande ett oändligt antal linjer som inte är
upptecknade.
Man kan inte kalla denna förteckning
som sanning förrän fler än jag kan bekräfta
linjernas existens och natur.
Jag har redan upptäckt en del felaktigheter när jag varit ute och rest, vilka jag
rättat till.

Jag har hoppats på många medarbetare
runt om i landet som kan ge mer innehåll
under varje linjerubrik.
Förteckningen är upplagd så att man lätt
skall kunna kopiera det avsnitt som man är
intresserad av. Beträffande energins strömriktning har jag funnit att den ständigt ändras. Intervallerna mellan förändringarna
är olika mellan linjerna och mellan banden,
varför uppgiften för närvarnade inte har
något värde. Kanske någon i framtiden kan
finna ett system i detta.
Detta dokument kommer att förändras allt
eftersom ny information kommer in. Man
kan ställa sig ett otal frågor om linjernas
funktion och vilka förändringar som sker i
energiflöde, frekvenser etc.

För närvarande utgår jag från att banden har chakra frekvenser. Det vill säga
frekvenserna i ett struket oktav med en differens som kan registreras med tongenerator.
Jag är tacksam för all information som kan
tillföras detta arbete.
Sänd det gärna på E-postadress
kej@glocalnet.net eller
Karl Erik Johansson, Ekängen, 614 92
Söderköping,
alternativt ring 0121 21063.

A-1. Leycentret vid Riala.

4. Riala - Klacknäsudde.

8.

1. Riala – Åland.

Linjen sträcker sig 47 kilometer i 177 grader sett från Riala. Energin strömmar mot
Riala. Den 6.1.2000 strömmar energin i
båda riktningarna.

Linjen sträcker sig 58 kilometer i riktning
300 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000 strömmar
energin i båda riktningarna.

5.

9.

Linjen sträcker sig 82 kilometer i riktning
50 grader sett från Riala. Energin strömmar
mot Riala. Ny kontroll av strömriktningen
sker den 6.1. 2000 som visar att ström flyter
i båda riktningarna.
2. Riala – Utö i Åbolands skärgård.
Linjen sträcker sig 160 kilometer i riktning
84 grader sett från Riala. Energin strömmar mot Riala. Den 6.1.2000 strömmar
energin mot Utö.
3. Riala - Estland.
Linjen sträcker sig ? kilometer i riktning
124 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala mot Estland. Den 6.1.2000
är strömriktningen oförändrad.

Riala – Ramunderberget.

Linjen sträcker sig 177 kilometer i 224
grader från Riala. Energin strömmar mot
Riala. Den energin mot Ramunderberget.
6.

Riala - Veckholm.

Linje sträcker sig 67 kilometer i riktning
259 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000 är strömriktningen oförändrad.
7. Riala – Stabby.

Riala - Gamla Uppsala.

Riala - Lingbo.

Linjen sträcker sig 188 kilometer i riktning
326 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000 är strömriktningen oförändrad.
10.

Riala - Edsbro.

Linjen sträcker sig 29 kilometer i riktning
359 grader sett från Riala. Energin strömmar mot Riala. Den 6.1.2000 strömmar
energin mot Edsbro.

Linjen sträcker sig 57 kilometer i riktning
289 grader sett från Riala. Energin strömmar från Riala. Den 6.1.2000 pulserar energin med ojämna intervaller.

Se tidigare artiklar i Slagrutans nr. 41, 55, 56, 57 och 62. Bland annat. Du vet väl att äldre nr. finns att läsa på www.slagruta.org
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A-2. Leycentret på Klacknäsudde.

3. Edsbro – Stabby(C-3).

2. Altuna – Gamla Uppsala (C-4).

1.

Linjen sträcker sig 52 kilometer i riktning 259 grader sett från Edsbro. Energin strömmar mot Edsbro. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Stabby.

Linjen sträcker sig 39 kilometer i riktning
76 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar mot Altuna. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Gamla Uppsala.

4. Edsbro - Gamla Uppsala (C-4).

3. Altuna - Stabby (C-3).

Linjen sträcker sig 48 kilometer i riktning 271 grader sett från Edsbro. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin mot Edsbro.

Linjen sträcker sig 35 kilometer i riktning
93 grader sett från Stabby. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Stabby.

C-1. Leycentret vid Veckholm.

4. Altuna - Veckholm (C-1).

1. Veckholm - Stabby (C-3).

Linjen sträcker sig 40 kilometer i riktning 327 grader sett från Veckholm. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat i
båda riktningarna.

Klacknäsudde – Geta, Åland.

Linjen sträcker sig 158 kilometer i grader
28 sett från Klacksnäsudd. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Geta.
2. Klacksnäsudd – Yläne, Finland.
Linjen sträcker sig 249 kilometer i 49 grader sett från Klacksnäsudd. Energin strömmar mot Klacksnäsudd. Den 6.1.2000 är
strömriktningen oförändrad.
2.
(I-6).

Klacksnäsudd - Gotska Sandön

Linjen sträcker sig 100 kilometer i 156
grader sett från Klacksnäsudd. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin mot Gotska
Sandön.
4. Klacksnäsudd – Hall (I-4).
Linjen sträcker sig 148 kilometer i 175
grader sett från Klacksnäsudd. Energin strömmar från Klacksnäsudd. Den
6.1.2000 är strömriktningen oförändrad.
5. Klacknäsudde – Arkö (E-4).
Linjen sträcker sig 121 kilometer i 230
grader sett från Klacknäsudde. Energin strömmar mot Klacknäsudde. Den
6.1.2000 strömmar energin mot Arkö.
7.
Klacksnäsudd - Ramunderberget (E-1).
Linjen sträcker sig 149 kilometer i 237
grader från Klacksnäsudd. Energin strömmar från Klacknäsudd. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.
7. Klacksnäsudd – Riala (A-1).
Linjen sträcker sig 47 kilometer i 357
grader sett från Klacknäsudde. Energin
strömmar från Klacknäsudd. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.
A-3. Leycentret vid Edsbro
1. Edsbro – Geta, Åland.
Linjen sträcker sig 66 kilometer i riktning
69 grader sett från Edsbro. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Geta.

Linjen sträcker sig 33 kilometer i riktning
25 grader sett från Veckholm. Energin
strömmar från Veckholm. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.
2.

Veckholm – Riala (A-1).

Linje sträcker sig 67 kilometer i riktning
179 grader sett från Riala. Energin strömmar mot Veckholm. Den 6.1.2000 strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.
3. Veckholm - Ramunderberget (E–1).
Linjen sträcker sig 127 kilometer i 186
grader från Veckholm. Energin strömmar i
båda riktningarna. Den 6.1.2000 strömmar
energin oförändrat i båda riktningarna.
4. Veckholm – Rekarne (D-1).
Linjen sträcker sig 56 kilometer i riktning
259 grader sett från Veckholm. Energin
strömmar från Veckholm. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat mot Veckholm.

6. Altuna – Riddarhyttan (U-1).
Linjen sträcker sig 78 kilometer i riktning
271 grader sett från Riddarhyttan. Energin
strömmar mot Riddarhyttan. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.
7. Altuna – Borgberget (W –1)
Linjen sträcker sig 244 kilometer i riktning
318 grader sett från Altuna. Denna linjen
har rapporterats av Birger Andersson i
Borlänge.
C-3. Leycentret vid Stabby gård.
1.

Linjen sträcker sig 40 kilometer i riktning 327 grader sett från Veckholm. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat i
båda riktningarna.

Linjen sträcker sig 52 kilometer i riktning
79 grader sett från Edsbro. Energin strömmar mot Edsbro. Den 6.1.2000 strömmar
energin oförändrat mot Edsbro.

6. Veckholm – Hedesunda.
Linjen sträcker sig 77 kilometer i riktning
348 grader sett från Veckholm. Energin
strömmar mot Veckholm. . Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat mot Veckholm.
C-2. Leycentret vid Altuna.
1. Altuna - Harnäs.

Linjen sträcker sig 29 kilometer i riktning
179 grader sett från Riala. Energin strömmar från Edsbro. Den 6.1.2000 är energiströmmarna oförändrat i båda riktningarna.

Linjen sträcker sig 95 kilometer i riktning
15 grader sett från Altuna. Energin strömmar mot Altuna. Den 6.1.2000 strömmar
energin i båda riktningarna.
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Linjen sträcker sig 37 kilometer i riktning 235 grader sett från Rekarna. Energin strömmar mot Altuna. . Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.

5. Veckholm - Altuna (C-2).

2. Edsbro. –Riala (A-1).
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5. Altuna – Rekarne.

Stabby – Edsbro (A-3).

2. Stabby - Riala (A-1)
Linjen sträcker sig 57 kilometer i riktning
109 grader sett från Stabby. Energin strömmar mot Stabby. Den 6.1.2000 pulserar energin med ojämna intervaller.
3. Stabby – Veckholm (C-1).
Linjen sträcker sig 33 kilometer i riktning 25 grader sett från Veckholm. Energin strömmar mot Stabby. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat mot Stabby.

4. Stabby – Altuna (C-2).

7. Gamla Uppsala – Lingbo (X-1).

Linjen sträcker sig 35 kilometer i riktning
273 grader sett från Stabby. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.

Linjen sträcker sig 138 kilometer i riktning
340 grader sett från Gamla Uppsala. Energin i strömmar båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat i
båda riktningarna.

5. Stabby - Gamla Uppsala (C-4).

D-1. Leycentret vid Rekarne.

Linjen sträcker sig 11 kilometer i riktning
18 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat i
båda riktningarna.

1. Rekarne - Lingbo (X-1).

C-4. Leycentret vid Gamla Uppsala.
1. Gamla Uppsala – Närpes, Finland.
Linjen sträcker sig 350 kilometer i riktning
32 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar från Gamla Uppsala. Den
6.1.2000 strömmar energin från Gamla
Uppsala.
2. Gamla Uppsala – Edsbro (A-3)
Linjen sträcker sig 48 kilometer i riktning
91 grader sett från Edsbro. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat i båda riktningarna.
3. Gamla Uppsala - Riala (A-1)
Linjen sträcker sig 58 kilometer i riktning
120 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar mot Gamla Uppsala. Den
6.1.2000 strömmar energin mot Riala.
4. Gamla Uppsala – Stabby. (C-3)
Linjen sträcker sig 11 kilometer i riktning
198 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat i
båda riktningarna.
5. Gamla Uppsala - Altuna (C-2).
Linjen sträcker sig 39 kilometer i riktning
256 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar från Gamla Uppsala. Den
6.1.2000 strömmar energin oförändrat mot
Gamla Uppsala.
6. Gamla Uppsala - Borgberget (W-1).
Linjen sträcker sig 268 kilometer i riktning
310 grader sett från Gamla Uppsala. Energin strömmar i båda riktningarna. Den
6.1.2000 strömmar energin mot Borgberget.

Linjen sträcker sig 182 kilometer i riktning
5 grader sett från Rekarne. Energin strömmar i båda riktningarna. Den 6.1.2000
strömmar energin mot Rekarna.
2. Rekarne – Altuna (C-2).
Linjen sträcker sig 37 kilometer i riktning
55 grader sett från Rekarna. Energin strömmar från Rekarne. Den 6.1.2000 strömmar
energin i båda riktningarna.
7.

Rekarne – Veckholm (C-1).

Linjen sträcker sig 56 kilometer i riktning
79 grader sett från Rekarne. Energin strömmar mot Rekarne. Den 6.1.2000 strömmar
energin mot Reekarna.
8. Rekarne - Ramunderberget (E-1)
Linjen sträcker sig kilometer i riktning
180 grader sett från Rekarne. Energin
strömmar från Rekarne. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.
9. Rekarne - Glanshammar (T-2).
Linjen sträcker sig 53 kilometer i riktning 256 grader sett från Rekarne. Energin strömmar från Rekarne. Den 6.1.2000
strömmar energin oförändrat i riktning
från Rekarne.
6.

Rekarna - Riddarhyttan (U-1).

Linjen sträcker sig 63 kilometer i riktning 314 grader sett från Rekarna. Energin strömmar från Rekarne. Den 6.1.2000
strömmar energin i båda riktningarna.

6.1.2000 strömmar energin i båda riktningarna. 5200 meter från Ramunderberget
har jag räknat banden till 90. 4,6 kilometer
från Ramunderberget passerar linjen intill
en åtta kantige stensättning vid gården Åttingen.
På linjen ligger här en tre udd, några meter
från den åttkantiga stensättningen.
Linjen Säby kyrka, där linjen har 119 band,
och passerar förmodligen också Odensjö –
Barnarps kyrkor.
En av de första iakttagelser jag gjorde var
att platser som blev aktuella var sägenomspunna på ett eller annat vis. Ramunderberget har sin jätte Ramunder och om jag inte
minns fel finns en sägen om ett bergtaget
brudfölje i Taberg.
2. Ramunderberget – Omberg (E-2).
Linjen sträcker sig 98 kilometer i 260 grader från Ramunderberget.
Energin strömmar från Ramunderberget. Den 6.1.2000 strömmar energin i båda
riktningarna. Jag har uppmätt att linjen har
125 band 4500 meter från Ramunderberget.
Vid Hageby, söder om Västra Husby,
Hattorp, vid Skärvid söder om Skärkind
kyrka och Gistads kyrka har jag uppmätt
91 band. En knapp kilometer västligare
fann jag att det fanns två linjer med några
meters mellanrum. De sydligaste linjen
hade 87 band och den linje som ligger nordligare 191 band. Linjen passerar söder om
Törnevalla kyrka.
Väster om kyrkan, har banden förenats
och jag räknad till 273 band vid vägen mot
Östra Harg. Vid södra avfarten från motorvägen till Linköping, mätte jag till 187
band. Linjen passerar genom Västerlösa
kyrka, där linjen har 119 band.
Vid Järstads kyrka kunde jag räkna till
endast 111 band. När jag räknade banden
vid marknadsplatsen i Skänninge fann
jag en korsande diagonal linje, som jag
beskriver på annan plats. Hovs kyrka och
Ombergsliden ?
Även här finns en legend. Legenden
om drottning Omma och om jätten Ramunders brudrov av Ommas dotter.

E-1. Leycentret på Ramunderberget.
Till och från Ramunderberget går 18 linjer. Av dessa linjer strömmar energin inåt i
6 fall, utåt i 8 fall och i båda riktningarna
i 4 fall.
1. Ramunderberget – Taberg (G-1).
Linjen sträcker sig 158 kilometer i 235
grader från Ramunderberget. Energin
är strömmar mot Ramunderberget. Den

Karta över
Leylinjer finns i
Slagrutan nr 62
på sidan 18. Den
kommer igen i
nästa nummer.
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SSFs konvent 2013
Avgående ordförande Rolf Heinemann lämnar
efter 2 år som ordförande över ordförandeklubban till nya ordföranden Anna Munksgaard.
Konvent 2013 i Jönköping – ca 100 medlemmar
deltog, från Kiruna i norr till Simrishamn i söder,
Lysekil i väster till Stockholm i öster.
2 kom från Norge. Deltagarna var mellan 33 och
87 år.

Ett ovedersägligt bevis för andlighet bakom materien-styrd utveckling.
Anita Wingefors arbetade som kemiingenjör
inom forskning och utveckling men intresserade sig snart för andra frågor. Astrologistudier
tog henne vidare till frågeställningar om hur vår
världsbild egentligen borde se ut.
Slumpen existerar inte. Läs Anitas artikel i Slagrutan nummer 68; Med hälsning från den store
Arkitekten - meningen bakom Värmlands krysslinjer.

Mannen med hatten, Agne Olausson från Svenska Slagruteförbundet informerar
och instruerar nyfikna som inte tidigare provat på att använda pekare eller slagruta.
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Bengt Norberg och Ann Henemo berättade och visade mycket informativa bilder
på de stjärnformationer och leylinjer som
de utforskat. Kraftplatser som knappast
kommit till av en slump vid kyrkor och
slott. Eller kanske snarare ingen slump att
kyrkor och slott ligger där de ligger!
Vilka kunskaper besatt egentligen adeln
och kyrkan för flera hundra år sedan?
Vi hoppas kunna få material att delge Slagrutans läsare till kommande nummer.

SSFs konvent 2013
Utomhusaktiviteter,
bl.a. “hinderbana”
med platser att
utforska gjord av
Thord Nilsson och
Rolf Heinemann.

Birgitta Klemo håller föredrag om varför
man blir sjuk. Birbitta är en av Sveriges
erkänt skickligaste hälsoterapeuter och har
arbetat med alternativ medicin i ca 45 år.

Ann Björnemo berättade om labyrinter och dess energier. Slagrutan återkommer i ämnet i något av kommande nummer. Här ovan ses “övningsbanan”.

Slagrutans redaktör höll en kurs där man
bland annat fick lära sig att öppna ett heligt
rum.
Att lära känna och använda sig av universums skapande energier är inte gjort i en
handvändning men många var mycket känsliga och klarade övningarna galant. Nedan
några av kursens fokuserade deltagare.

Eva Svensson höll ett mycket
uppskattat föredrag - Att använda pendel.
Att lära sig pendla är väl det
mest värdefulla man kan göra!
Vi måste tro på det vi gör,
säger Eva. Tankens kraft är
enorm.
Eva ger en del tips på hur man
förhåller sig till pendlingen,
till exempel: Meditera innan,
pendla på meditationsnivå,
fungerar bäst sittande, begär
en bra guide, ställ koncisa
frågor, använd aldrig inte och
nej i frågan, använd inte långa
frågor och ställ inte frågor du
inte kan vara känslomässigt
avslappnad till. Du måste vara
neutral men man kan använda
uppochnedvända Ja och Nejlappar. Med mera...
SLAGRUTAN 2013-2 NR 70
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Vad tyckte deltagare om Konvent 2013?

Sammantaget, vad tyckte du om årets konvent?
Som "förstagångare" är jag mycket nöjd.
Föreläsningarna var både intressanta och
förståliga. Bra blandning av just föreläsningarna och dess innehåll.
Upplägget överlag tydligt.
Den stora behållningen går till deltagarna
själva. Vilka generösa människor i alla avseenden. Hjälpsamheten var fantastisk men
framför allt deras välvilja att dela med sig
av sig egen kunskap. Jag är mycket imponerad av just den generositeten.
Någon höjdpunkt?
Absolut! Trummresan var helt fantastisk,
både den "egna" resan i meditationen men
också själva utförandet av trummresan.
Något jag kommer att bära med mig länge.
Sedan kom HANG meditationen som en
gåva från ovan. Just denna typ av meditation var helt ny för mig. Vilken upplevelse!
Tonerna tog rakt in i mitt inre och upplevelsen var helt fantastisk.
Förslag på förbättringar, synpunkter?
Behöver nog flera konvent i bagaget innan
jag ger mig på den frågan.

Sammantaget, vad tyckte du om årets konvent?
Mycket bra!

Sammantaget, vad tyckte du om årets konvent?
Helt ok!

Någon höjdpunkt?
Stjärnformationer med Ann Henemo och
Bengt Norberg: BÄST och Pendel med
Ewa Svensson NÄST BÄST.

Någon höjdpunkt?
Stjärnformationer var fantastisk! Här kan
man tala om frekvenshöjning för föreningen - en rejäl...

Förslag på förbättringar, synpunkter?
Mat!!! Många var hungriga på torsdagen.
Tycker vi borde börja med mat mellan 1213:30.

Pär Wedins kurser var mycket givande

Vi borde få igång mer struktur i föreningen. Alltså;
En Energigrupp som jobbar med exempelvis Leylinjer.
En grupp som jobbar med tekniker för vattenletning.

Förslag på förbättringar, synpunkter?
Praktiskt: Noga med paus under föreläsnningarna så man orkar ta in informationen.
Roligt med nytänkande. Våga förändra!
Carita Prytz Gunnarsson
Medlem sedan 2008

Med mera med mera...
Sven-Åke Gunnarsson
Medlem sedan 2008

Inga Britt Carlqvist
Ny medlem 2013

Bengt Norberg
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Pär Wedin på gång med sin Hangmeditation
SLAGRUTAN 2013-2 NR 70

Ewa Svensson håller uppskattad kurs i
pendling

Ann Henemo

Fortsättning från förra numret

Att söka djur

av Yngve Gradin

Slagruta (Vinkelpinnar)
Kan alla känna med slagruta? Nej, inte alla,
men de flesta kan lära sig att känna enklare
saker. Hur ser slagrutan ut? Den längre
delen kan vara 25 till 30 cm. Det är bra
om den delen du håller i är av plast utanpå
tråden. Men vinkelpinnen måste kunna
sno i plasten. Det går bra att använda vantar eller handskar om det är kallt. Vinkelpinnen kan vara 2 till 4 mm grov. Det är
bra med en vanlig svetstråd. Visst behövs
det träning. Den viktigaste träningen är att
kunna nollställa sig själv. Det är viktigt att
inte ha annat att tänka på än det som sysselsätter en just då. Det är bra att kunna
träna någon timme varje dag.
Att söka djur
Om jag söker djur, har jag en vinkelpinne
och frågar mig själv i vilken riktning tex
närmaste älg finns. Då låter jag pekarna slå
ihop. Sedan frågar jag mig, hur långt är det
till närmaste älg. Sedan räknar jag; är det
mer än 50 m, är det mer än 100 osv.
När du kommer till rätt avstånd så slår vinkelpinnarna ut. Men det här är något som
måste tränas mycket.
Vad är det som känns hos djuren
Många tror att det är storleken på de djur
du söker som gör att dom känns. Det har
ingenting med det att göra. Varje djursort
har sin egen frekvens. Det är bara att man
själv kommer till rätt frekvens när jag frågar
mig själv om djuret jag söker. Alla djur och
även vi människor har väldigt låg ström i
kroppen Detta är ingenting jag vet utan endast tror att det är så. Det är på sådant sätt
vi får kontakt.

Vad är är det som gör att det känns bättre
från bil
När jag åker bil kan jag känna det djur jag
söker både på längre avstånd och känna
dom fortare. Vad kan det bero på? Det kan
jag inte förklara, men det ser ut som bilen
fungerar som en parabol. Eftersom jag använder en pickup vet jag att jag får kontakt
med djuren lättast i sidan av bilen.
Hur långt ifrån kan jag känna djur och
känns alla djur lika bra
Det är välidgt olika på djursorterna hur
långt dom käns. Björn varg och lodjur kan
kännas på långa avstånd. Jag kan inte säga
vilken djursort av dom uppräknade som
känns bäst. Det jag vet är att samtliga känns på långa avstånd vid öppen terräng. Med
det menar jag att det inte får finnas berg i
vågen. Med långa avstånd menar jag 2 till 3
km. Det jag har kunnatkolla är att jag känt
björn på på 3 km. Varg har jag känt på 2
km, lodjur kan jag inte säga men jag tror att
det är samma som varg.
Att söka älg
Älg kan inte kännas på samma avstånd som
björn och varg. Jag brukar säga att jag åtminstone känner älgen på 500 m avstånd.
Över Indalsälven vet jag att jag känner älgen på mer än 1 km. En annan sak är att
kommer man för nära får man inte heller
någon riktning. Är man närmare än 50 m
så svarar pekarna att här finns det älg. På
björn och varg så är avståndet cirka 200 m.

Varg och lodjur
Jag har inte lärt mig skilja mellan varg och
lodjur. Dom ligger nära i frekvens att jag
kommer in på samma. Detta kan bero på
att jag inte haft samma möjlighet att träna
på dessa Älg och björn tränar jag på nästan
varje dag året runt.
Detta är väl det viktigaste av vad jag kommit fram till under dom sista 15 åren.
Eftersom jag har kostat på allting själv
blir det så småningonm ganska dyrt med
resor.
Jag deltog i en film med Malin Sköld
som heter Hur långt är det till närmaste
björn. Den har visats på TV.
Tyvärr blev som jag tycker det lite negativt för slagrutans presentation. Men det är
ingenting jag kunde påverka.
Men om det finns intresse för det jag sysslat med så ställer jag gärna opp. Jag blev
bjuden av Malin Sköld till Finland vid
ryska gränsen för att sitta i ett gömsle och
kolla björn och varg. Det var en verklig upplevelse.
Om intresse finns kontakta mig på telefon
0692-10286 eller 070-2243810
Yngve Gradin
Lidenvägen 80
86041 Liden

SLAGRUTAN 2013-2 NR 70

13

Sammanställning av undersökta sängplatser
Currynätet. 2006-04-15 av Thord Neumüller

Sjukdom
Cancer
Migrän
Morgonhuvudvärk
Orolig nattsömn
Mardrömmar
Barn med sömnproblem
Led- och muskelvärk
Blodtrycksproblem
Nervtrassel
Epilepsi
Senildemens
Hjärtinfarkt
Parkinsson
Barnlöshet
Kvicksilverförgiftning och
allergi
Blodpropp
Bensår
MS (multipel scleros)
Astma
Dåligt allmäntillstånd
PlötsligSpädbarnsdöd
Summa sjuka
Kontrollgrupp friska personer

100-åringar
Total 1778

Tabellen är inte avsedd att tolkas som ett påstående att de
angivna sjukdomarna orsakas
av jordstrålning utan utgör
ett underlag för diskussion av
möjligheten att jordstrålning
kan bidra till uppkomsten av
svåra sjukdomar.
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Fritt
läge
1

1
415
4
420

Korspunkt
80
22
10
33
1
18
87
8
27
2
7
12
4
6
8

Enskild
linje
52
16
18
85
12
114
8
13
1
12
2
2
5

3
1
4
4
107
2
446

1
1
2
7
123

82

356

528

830

474

Han satt i ett hål i gatan
Mårten satt i ett hål i gatan.
Mårten är kabelreparatör hos f.d. telia men
nu heter det något annat.
Framför honom stod en grävmaskin som
grävt hålet. Mårten hade fått fram en skarv,
c:a 1 meter lång, lindad med tejp. Han hade
några kablar och ett måttband kopplat
uppe i telestolpen och en massa instrument
på backen. Mårten berättade hur han kan
läsa av var felet finns med hjälp av utrust-

Karlstad den 9 maj 2013
Jag är något handikappad och åker scooter.
Har just köpt en ny större, starkare, snabbare och dyrare. Batterierna är laddade och
skall klara en färd på 55 km. Jag gör en
provtur på min födelseort Färjestad. Efter
30 minuter och cirka 4 km slocknar dioderna som talar om att bartrerierna är slut.
Det blev tvärstopp!
Ringer min bror och ber om assistans. Han
kommer efter 20 minuter, då vrider jag om
startnyckeln för att kolla läget. Då lyser
alla dioderna och då skulle batterierna vara
laddade? Jag åker hem ca 2 km och då tar
kraften slut igen.
Nu hade jag en stor tankestund, hur kunde
detta vara möjligt?

ningen. Jag plockade diskret fram min pekare och kollade om jag fick tag i ledningen.
Ja det gick bra.
Kunde jag hitta felet på ledningen? Ja det
gick bra men kanske inte så bra för jag fick
indikation c:a en meter mot grävmaskinen
på ännu inte grävt område och det var ju
fel eftersom Mårten hade lokaliserat felet
till skarven. Mårten undrade vad jag gjorde
och jag berättade och tufft markerade jag
på den ogrävda marken var felet var. Ja, ja
sade Mårten.

Jag var ju tvungen att stanna kvar och
kontrollera, inte Mårten, men mitt mätresulttat. Mårten grävde en bit, skar av lite
bly, grävde mera och skalade av mera bly,
och kom så småningom fram till mitt markerade ställe. Mårten kände under kabeln
och tog fram kniven och skar bort lite bly.
Genomvått. Hål i blyet på undersidan.
Mårten blev imponerad och jag fick koll på
att det fungerade.
Agne

Jordstrålning ger energi!
Hade jag parkerat på ett currykryss?
Dagen därpå tog jag min gamla scooter, tog
med mig antennerna och for till den plats
där jag passerad dag hade stått. Jag fick genast utslag - här var ett currykryss !!
Batterierna hade alltså fått ny energi denna
väg!

Min batteridrivna klocka går inte om den
inte får stå i ett av dom currykryss jag har i
min bostad.
Tack Manfred Curry!
Olov G Nilsson
Karlstad

Under 20 minuter som blev min räddning.
Jag vill kalla jordstrålningen underbar inte
bara för djuren utan även för människan.
Illustration Olov G Nilsson
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Gott och blandat!

Poliskontroll klockan 02:00

Är hälsokost kanske för nyttigt?
Ett 85-årigt par, som varit gifta i nästan 60
år dog i en bilolycka. De hade varit vid god
hälsa de senaste 10 åren, mycket tack vare
motion och fruns hälsokost. När de kom
till pärleporten, så stod Sankte Per där och
tog emot. Han följde dem till deras hus.
Det var ett stort hus med ett underbart kök,
jättelikt sovrum och badrum med jacuzzi.
De tittade sig häpet omkring. Den gamle
mannen frågade Sankte Per hur mycket
detta skulle kosta.
- Det är gratis, svarade Sankte Per, det här
är ju himmelriket.
Sen gick de ut för att inspektera golfbanan,
som låg alldeles bakom huset. De skulle få
privilegiet att spela där varje dag i veckan.
Banan var perfekt och liknade dom bästa
på jorden. Den gamle frågar:
- Vad kostar greenfeen?

Vill du ha Slagrutan digitalt
istället?
Med e-post istället för med
snigelpost?
Det går alldeles utmärkt att
få tidningen som läsbar pdffil för den medlem som så
önskar.
Skicka ett mail till redaktören så ordnar han det.

redaktor@slagruta.org

Mannen svarar: " Det kommer min hustru
att göra."

Sen gick dom vidare till klubbhuset. Där
hade Gud dukat upp stora lunchbuffén.
- Hur mycket kostar det att äta här?

- Men finns det inga lågkalorirätter, frågade
den gamle lite försynt.
Sankte Per svarade:
- Det är den bästa delen av det hela. Du
kan äta så mycket du vill och aldrig bli vare
sig fet eller sjuk. Detta är som sagt himmelriket.
Detta gjorde att den gamle mannen blev
alldeles vansinnig av ilska, han kastade hatten i marken, stampade på den och skrek av
vrede. Hans fru försökte lugna honom, och
frågade vad som var fel.
- Hade det inte varit för din jädra hälsokost
hade vi kunnat vara här redan för 10 år sen!
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Mannen svarar: "Jag är på väg till ett
föredrag som behandlar alkoholmissbruk, påverkan av detta på den mänskliga
kroppen, samt det negativa inflytandet av
rökning och att vara uppe sent på nätterna .
Polisen frågar: " Verkligen? Vem håller ett
sådant föredrag så här dags, mitt i natten??

- Det är gratis, ni är ju i himlen.

- Förstår du inte min vän, du är i himlen nu,
allt är gratis, svarade Sankte Per.

En äldre herre stoppas av polisen klockan 2
på natten. Polisen frågar honom vart han är
på väg så här dags.

Film om att leta vatten, kolla på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=42IF
Gnd0JdA&list=UUlzsmuve484kwxiJwx
RFB1w&index=2
Lennart Tordenheim letar vatten

Djuren har mycket lättare att upptäcka
spöken än vi, hävdar författaren och biologen Lyall Watson i boken ”På liv och död”
(Norstedts förlag)
En av Watsons kvinnliga bekanta berättade
för honom hur hon en natt drömde att hon
lämnade sovrummet, promenerade genom
rummen i villan, förbi maken som satt och
läste i vardagsrummet och sedan tillbaka
igen.
När hon vaknade satt familjens tre katter
vid hennes fotända och tittade storögd på
henne.
Hennes man var häpen. Han avslöjade att
katterna i samlad trupp just företagit en
större rundvandring genom villan. – Exakt
som om dom följt i mina fotspår i drömmen, konstaterade hon.

Med hjälp av en hund, en katt, en råtta och
en skallerorm undersökte den amerikanske
forskaren Robert Morris ett ökänt spökhus.
Samtliga djur fördes ett och ett in i ett rum
där det en gång begåtts ett mord.
Hunden hann en halv meter in i rummet,
sedan började den morra och retirerade
baklänges ut genom dörren. Ingen övertalning kunde få den tillbaka in i rummet.
Katten bars in i rummet i famnen på sin
matte. Efter en halvmeter klöste den sig
fast på mattes axlar och spände väsande fast
blicken i en tom stol.
Råttan reagerade inte alls.
Ormen intog omedelbart försvarsställning
mot stolen.

Insändar- och diskussionssida
Intresserad av Fjärås Bräcka, LEYlinjer och jordningslinors påverkan på
LEY-linjer?
Hör av Dig så gör vi en träff tillsammans i Kungsbacka.
Facebook, Slagruta Västkusten eller
slagruta@olauson.eu eller
0523 66 25 92

Vill du ha Slagrutan digitalt
istället?
Med e-post istället för med
snigelpost?
Det går alldeles utmärkt att
få tidningen som läsbar pdffil för den medlem som så
önskar.
Skicka ett mail till redaktören så ordnar han det.

Hur tror ni att den här tidningen fick
ett innehåll? Tacka redaktören för att
ni har text på de här sidorna.
Om det inte kommer in mer material,
så finns risken att nästa tidning uteblir, tyvärr.
Kom igen och skriv!
Ni kan skriva om vad som helst, allt
uppskattas,
Anna

redaktor@slagruta.org
Redaktören tackar i sin tur
för Annas inlägg samt tackar
de som faktiskt har skickat
in bidrag i form av text och
bild. Olov G har till och med
bidragit med ett konstverk,
tack för det.
Ett särskilt tack till Agne
som alltid flitigt bidrar till
innehållet i Slagrutan. Han
är flitig som ett bi, kan man
kanske säga!

Måste alla artiklar vara så avancerade?
Varför skrivs ingenting för oss nybörjare?
Undrar en ny medlem
(Det kommer, hälsningar Red.)

Varför handlar alla artiklar om Jordpuls och vatten?
Jag vill läsa och lära mig mer om
andra fenomen, t.ex shamanism och
healing.
Pia

Hur många gitarrer behöver man?
Undrar Gitarristen

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris
SSF har ett antal av paret Hamiltons
böcker, de är mycket uppskattade. Passar
alldeles utmärkt som present både till sig
själv eller någon man håller av. Samma sak
gäller såklart pekarhandboken - oumbärlig
för novisen.

Stenringen
Jordpuls
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Fädernas Glömda Kunskap Ulla och John Hamilton
Fädernas Gåtfulla Kraft
Ulla och John Hamilton
Våra Fäders Jord
Ulla och John Hamilton
Fädernas Urkraft
Ulla och John Hamilton
En Fornfrisisk Krönika
Ulla och John Hamilton
En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

270 kr.
270 kr
270 kr
270 kr
270 kr
30 kr

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda
sökredskap

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDETS
SKRIFTSERIE
NR 1

Utland
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Ny korncirkelsida
Sidorna visar mängder av otroligt vackra
figurer. Titta på dem och döm själva (eller
varför inte kolla med Din intuitiva sökmetod).
Eva-Marie Brekekstø är den som lägger
ner massor av arbete på sidorna. Han har
även gjort om dem nu och lyckats bra.

Ny korncirkelsida!
kornsirkler.no kopplar automatiskt till
http://www.cropcirclesnorway.com/ vilket
är den nya sidan men med gammalt material. Den visar;
Om oss Kornsirkler Relaterte fenomener
Lysfenomener Ressurser Aktiviteter Reise
til England Artikler og media med undersidor.
En öppning av "Ressurser" visar; Vetenskaplig forskning, Statestikk, Literatur,
Kalendres, Årsböker, Länkar
Kornsirkler är ju det vi kallar sädesfältsfigurer (bökigt. Har Du något bättre förslag?)
och på engelska cropcircles.
Figurerna har ju skapats, inte bara i sädesfält utan även i sand, snö, skog i alla världsdelar. I Sverige har vi inte haft någon på
några år nu såvitt jag vet.
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Vem? Varför? Hur? När? Var? Ja vissa svar
får vi på sidorna men kanske inte alla.
Enligt en del så är det engelska bönder som
gör dom på lediga stunder. Enligt andra så
går de inte att göra så då finns dom inte.

Ve m ?
Varför?
Hur?
När?
Var?

Sidorna är värda några besök.
Agne

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Agne Olausson finns på Västkusten och nås påEgon
agne@
olauson.eu, telefon 0523-66 25 92

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF
Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/
Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

JiS = Jordstrålningssällskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Fullmåne

Söndag 23 juni
Måndag 22 juli
Onsdag 21 augusti
Torsdag 19 september
Fredag 18 oktober
Söndag 17 november
Tisdag 17 december

Slagrutan Tvärs
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

Nymåne

Månkalender
2013

Lördag 8 juni
Måndag 8 juli
Tisdag 6 augusti
Torsdag 5 september
Lördag 5 oktober
Söndag 3 november
Tisdag 3 december

Halvmåne

Halvmåne

Söndag 16 juni
Tisdag 16 juli
Onsdag 14 augusti
Torsdag 12 september
Fredag 11 oktober
Söndag 10 november
Måndag 9 december

Söndag 30 juni
Mändag 29 juli
Onsdag 28 augusti
Fredag 27 september
Lördag 26 oktober
Mändag 25 november
Onsdag 25 december

första kvarteret

fjärde kvarteret
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Leylinjer

Eva Svensson intervjuar Arne Groth

Eva: Arne, vill du berätta lite om leylinjer?
Arne: Ja, leylinjer intresserade mig en del.
Vad jag med en gång fann när jag gick med
slagruta var att de tycktes vara uppbyggda
av en serie parallella jordströmmar. Det
kunde vara en jordström som var ca 45 cm
bred och sedan uppehåll på 10-15 cm och
sedan kom nästa jordström som var lika
bred osv.
Det kunde vara uppbyggt symmetriskt så
att det fanns ett område mellan som var
1-1½ meter brett som saknade den här
jordstrålningen. Det kunde vara 12 till 24
parallella jordströmmar som låg i ett snyggt
mönster på vardera sidan av det tomma
utrymmet.
Vid Gnisvärd på västra Gotland, ca 2 mil
söder om Visby vid Tofta, finns Gotlands
största skeppssättning, på ena sidan vägen. Vid andra sidan vägen finns 2-3 stora
blockstenar i rad. Parallellt med dem finns
en avlång upprest sten.
Det verkar vara som man med dessa stenar velat markera någon sorts gata. Den
gatan är inget annat än det här tomrummet mellan jordströmmarna som skapar
leylinjesystemet.
För ungefär 10 år sedan mätte jag upp detta.
Linjerna hade riktning mot de två närmsta
gotländska kyrkorna. Leylinjerna går ofta
genom gamla märkliga platser. Dessa linjer
hade en riktning från Gnisvärd till någonstans mellan Åbo och Helsingfors. Största
delen av Sverige ligger väster om denna linje och sydöstra Finland och Ryssland ligger
öster om linjen. Denna sorts linjer brukar
gå genom märkliga platser, men denna gick
”bara” genom havet, men så kom jag på
någonting annat. Curry- och hartmannlinjer betyder ofta mycket för energierna på
gamla gravfält eller fornminnesområden,
men sen kom jag på att väster om denna
linje har man använt hartmann och currylinjer, men öster om linjen har man använt både curry och den s k ”finska curryn”.
(steg 70, mer om den i nästa nummer av
Slagrutan).
Exempel finns på en annan skeppssättning
på Gotland. Frågan är då om vissa sorters
jordstrålning på något sätt kan ha olika
karaktär på t ex olika sidor av en sådan här
stor linje som den som går genom Gnisvärd? Det kräver ju en stor undersökning
av några envisa personer.
Eva: Varför placerar man fornminnen vid
leylinjer?
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Arne: Leylinjer består ju bl a av jordströmmar och underjordströmmar, men även av
linjer med frekvens från steg 20 och lägre.
Dessa frekvenser har med andekontakter
att göra och det var på den tiden viktigt för
människorna att ha tillgång till sådana kontakter i landskapet. Leylinjerna förmedlade
den själsliga kontakten mellan människor
som sysslade med kulthandlingar.
Eva: Är allt det här invävt i leylinjen?
Arne: Det vi brukar titta på och mäta med
slagruta är själva ”spaljen”, som är som en
grund. Den byggs på med olika ”blomster”,
dvs de låga frekvenserna som man ”dansar”
efter. Tänker man på detta vis så får det hela
”liv” på ett annat vis. Man ser detta ”liv” i
t ex leylinjer och bronsåldersjordhögarna
och sådant människorna sysslade med.
Eva: Hur kan du visa det?
Arne: Jag kan ju se det t ex på slagruteutslag och undersöka vad som händer om
jag ”spelar de antimagiska tonerna”.
(Se tidigare intervju i Slagrutan nr ??)
Jag kan slå ut en lågfrekvent linje genom att
”spela” dess ton. Då börjar de lågfrekventa
linjerna krypa ihop väldigt långsamt. Jämför tex med vad som händer med en currylinje när jag ”spelar” currytonen. Det
är som att trycka på sladdkontakten, då
strömmen slutar omedelbart, dvs curryn
försvinner omedelbart. De andra liksom
biter sig fast mer och försvinner därvid
långsammare.

Från en intervju i Slagrutan nr 41 2006

känna och uppleva hela den ”fest”, hela det
”liv” som finns utefter en sådan här linje,
på kullarna osv. Nu ser vi det mest som ett
slagrutemekaniskt uppbyggt system, som vi
bara mäter på.
Eva: Du menar att vi inte bara ska söka
och tänka på linjestrukturerna utan även
försöka gå tillbaks i tiden och försöka känna syftet med linjerna?
Arne: Ja, vi ska försöka att ”leva in” vad som
hände utefter linjerna och vad de stod för.
Stanna upp och känna efter på olika plan.
Eva: Kan man jämföra detta på något sätt
med aboriginerna i Australien som ju lever
med sina ”songlines”. Dom vandrar och
kommunicerar med hjälp av dem osv.
Arne: Ja, i den vandringen finns nog alla
frekvenserna med. Vandringsfrekvensen
kan vara långsamt lunkande eller halvspringande.
Där finns de höga tonerna och de låga
brummande tonerna. Dom kunde ju konsten att göra shamanska resor till urvärlden
där de hämtade sina kunskaper. Då behövdes ju de här strukturerna.
Vi lever idag ett helt annat liv och har svårt
att ställa om oss och känna in det här.
Och ännu värre är det väl för oss att som
de klä av oss spritt nakna och kunna känna
och uppleva linjerna i kroppen, sjunga tonerna och notera vad som händer osv.

Eva: Hur kan vi uppleva detta?

Men det kanske blir forskare som kommer
fram till det också så småningom.

Arne: Jag tror att det är nyttigt för oss att
liksom människorna på den tiden försöka

Karta över Leylinjer från Slagrutan nr 62 sidan 18.
Kommer större och i färg i nästa nummer.

