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SSF
He,Lt fr,Ufig,U"gt kntw vfoe,w

Helt plötsligt kom våren. Det kän-
des litl märkligt eftersom det aldrig
blev någon riktig vinter, åtminstone
inte här, i Småland. Jag dr ju van
med vargavintrar, kalla och med
mycket snö, och visst fick vi lite vitt
här, men det varade barai nägra da-
gr.

Vi har arrangerat och genomfört en
grundkurs i slagruta. Det blev en
trevlig kurs meil 11 deltagare, a77a

med olika bakgrund och erfaren-
heter.
På en annan sida i tidningen kan du
läsa en artikel som Lars Josefsson,
en av deltagarna, skrivit. Vi hop-
pas och trorätt vi kommer att traffa

flera 
.av 

kursdeltaga rna pä konventet
l maJ.

Antligen är årets program for kon-
ventet klart och är i skrivande stund
pävdg till tryckeriet
§.rrrt"hr ari uttetåzinbjudan i din
brevlåda. Du kan också läsa pro-
grammet här i tidningen.
Jag hoppas att alla skall hitta något
intressant ämne att fordjupa sig i.

Nu ser jag fram emot en varm
och solig vär och konven-
tet när vi alla fär träffas igen.

Till dess önskar jag alla nägra har-
liga veckor och en glad påsk.

t lru*t;vtiu; O;
oTd,,fhraÅrr"Cl&,

An*t"* M u,vd<r4 aa4rd"

Annn"
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Under min vistelse i "yttre
skärgården" i december såg jag en
plakatutställning över hällristnin-
gar pä de olika öarna.

Jag fastnade för en bild som liknade
en Benkerruta, inga andra bilder
var flrrkantiga. Det finns ingen
förklaring på hällristningarna.De
är dessutm riktade i kompassens
huvudriktningar. Platsen är inte
tillgänglig fol almänheten enligt
damenpå turistbyrån i San Miguel.

Var det Benkerrutan stenålder-
smänniskorna hade skapat ??

Adressen dit är Barranco de Aruio,
San Miguej de Abona,Tenerife 

-

Man kan googla pä: escrito en pie-
dras cajacanarias

Hilsen, Pål

SLAGRUTAN 2015-1 NR 77



,ri. :, r"': fi'a_11:r,- 1i+. ii."i :';
I .li, .i:i'It,

Hotell örensbaden ligger i örserum, ca. 8 km öster om Gränna.

; :i ll ir aii i;l

Sjösänkningen och källorna

I mitten av 1800-ta1et genomfördes en
^;änkring av s.iön Oren. Då torrlades bl. a

iet område som idag kallas "Brunnspar-
ken". Kort därefter upptäckte man två
källor med hälsobringande vatten. Det
rrar en karlsbaderkälla och en järnhaltig
källa.

Snart kom bygdens fol.k och drack av
r,/attnet. Den gård i Orserum, Mel-
[angården, där källorna fanns, lät dä
-rppföra ett badhus samt salong över
källorna-

A. T Wir6n

7906 Örr..tog A.T Wir6n "Mel-
langården" med dess bad och källor.
Han uppförde ett hotell och ställde i

ordning restaurangbyggnaden. Hotell
Orensbaden var i sin Yagga.

Direktör Wirdn anordnade olika for-
ströelser för gästerna; föredragskvällar,
musikstunder och dans.

Inköp av ångbåt (1911)

Många gäster kom med täg till
Jönköping och vidare med "tådrul-
latåget" till Hultrum vid sjön Orens
södra strand. .Där tog man.. ångbåten
över slön till Orensbaden i Orserums-
brunn". (Tidig postadress) Den avgick
två gånger dagligen och var av stor be-
tydelse för brunnsrörelsen.

Idag drivs hotellet av 4:e generationen

Hotell Örensbaden är fortfarande i
familjens ägo och drivs av ättlingar
till direktör Wiren. |ärnkällan är nu
än en gång iordningställd i det gamla
brunnshuset då intresset av en s\ann-
nen tid växer. Här kan du provsmaka
vattnet och känna historiens vingslag.
Köksmästaren är {tir övrigt den 5:e
generationen i släkten, sen anfadern
Wir6n, i början av förra seklet.
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KOSTNADER torsdag 1415 - söndag 1715

Priserna inkluderar helpension, konventavgift och samtliga arrangemang.

1 Del idubbelrum med dusch och WC

2 Enkelrum med dusch och WC

3 Del i 3-bäddsrum (begränsat antal)

4 Del i 4-bäddsrum (begränsat antal)

5 Kost och konventavgift

2780

3 680

2 4oO

2 300

1 400

VIKTIG ALLMAN INFORMATION

Kurser Du anmäler dig till kurserna genom att på anmälningsblanketten

anteckna vilka kurser du vill delta i. Byte av kurs anmäls senast 7 mal.

Måltider Första måltid som ingår i arrangemanget är middag torsdag kväll. Sista

måltid som ingår är frukost söndag morgon.

Var noga med att kryssa på blanketten vilken typ av diet du vill ha.

Övrigt Om du önskar komma onsdag kväll, äta middag onsdag, lunch torsdag

och söndag eller har andra önskemå|. Kontakta Anna ordf@slaqruta.org

FörsäljningVill du sälja något under konventet, t.ex. böcker. Kontakta Kerstin

Nelander, kassor@slagruta.orq senast den 7 maj. 10o/o äv den totala

försäljningssumman betalas som avgift till Slagruteförbundet och går till

Egons Fond.

Anmälan skall ske skriftligen, senast inkommen 14 april, till Svenska

Slagruteforbundet, cio Anna Munksgaard, Gässemåla 3, 360 10 Ryd.

Anmälan är bindande.
Anmälan efter den 14 april innebär förseningsavgift med 1S0:Jperson.

På anmälan skriver du boende- och måltidsalternativ samt de kurser du

vill delta i. För kurser med begränsat antal deltagare, ange även

alternativ kurs.

Rummen och kursplatser fördelas efter hand som anmälan och
deltasaravsift inkommit till SSF.

Betalning skall ske senast den 14 april till Svenska Slagruteförbundet plusGiro
47 28 95-2. Märk talongen med "Konvent 2015". Kom ihåg att skriva

namn på inbetalningskortet. Betalar du via lnternet, där du endast kan

skriva få bokstäver, skicka ett mail med dina uppgifter till

anita.elmerfeldt@slagruta.org. Betaln ing kan ej göras via bankgiro.

Avbokning Vid avbokning efter den 16 april tas 50% av kostnaden i

avbokningsavgift. Vid avbokning efter den 6 maj sker ingen

återbetalning.
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KALLELSE

Välkommen till SSFs konvent 14 - 17 mai 2015

med årsmöte Iördagen den 16 maj 2015
på Hotell Örensbaden, Orserum

örserum är en tätort i Jönköpings kommun som är belägen cirka åtta km öster om

Gränna. Orten ligger intill sjön Ören och har en vacker omgivande natur och erbjuder

fina naturupplevelser.

Mellan sjöarna Ören och Bunn finns ett uppskattat vattensystem och i Ören finns

mojlighet att fiska röding. Väster om Örserum ligger Girabäckens naturreservat med

badplats samt strövstigar och från Gränna startar två vandringsleder; John

Bauerleden samt Holavedsleden.

Hotell örensbaden ligger intill och med utsikt över sjön Ören. Här finns enkelrum,

dubbelrum, tre och fyrbäddsrum fördelade på flera byggnader.

Alla medlemmar är välkomna att delta i program med fÖredrag, kurser m.m.

Preliminärt progra m 14 - 17 ma12015
Torsdag 14 ma1

13.00-14.45 lncheckning

15.00 Öppnande av konventet.

15.30-17.30 Föredrag. "Meningen med livet"

Människans olika utvecklingssfeg , olika
personligheter och livets olika dimensioner.

Olle Vesterberg

17.30-18.00 Kansliet öppet

18.00 Middag

19.00-21 .00 Kurser 14
Att använda pendel
Att tära sig pendla är väl bland det mest värdefulla
man kan göra!
Att få kontakt med sitt eget inre, att få veta vad den
ktokaste delen av en siälv anser om en sak, aft fä
goda råd av kärleksfulla väsen som vill hiälpa en.

Atlt detta kan man göra med en pendel. I praktiken
kan det betyda att man får svar på ett antalfrQ.gor
som annars kan vara svåra att besvara, t ex Ar det
lämpligt för mig att söka det här nya iobbet? Vilket
tittskott bör jag välia? Är det här bra för mig? Var ska
iaq leta läqenhet?

Eva Svensson

sLAGRUTAN2oI5-1NR77 11



2 Söka vatten
Lär dig att hitta vatten samt bl.a. mäta djupet på
vattenådern. Jörgen visar även hur han förutom
slagruta och pendel även använder sig av ett spett.
(Gummistövlar och oömma kläder)

Jörgen Larsson

3 Grundkurq. i slagruta Britt-Marie Nordman

4 Livgivian, fria viljan, frihet, eget ansvar, kost och
jordning.
Lär dig mäta dina egna tillgångar.

Lillian

21.00-21.15 Kansliet öppet

Ca. 21.00 Kvällsfika

Trumresa Peter Westergård

Fredag 15 maj

08.00 Frukost

08.45-09.30 Kansliet öppet

09.30-12.30 Programpunkt meddelas senare.

13.00 Lunch

14.00-17.00 Kurser 5-8
5 Medicinhjulet.

Detta är inte en kurs för nvböriare. Du måste ha
qod effarenhet och kunskap om olika frekvenser.
Vi bygger ett medicinhjulfrån grunden, trimmar in
stenarna för högsta frekvens. Lär oss de olika
riktningarna och dess betydelse för natur, växter,
djur mm. Får kunskap om hjulets helande gåvor,
efter att vi pendlaUpekat ut våra blockeringar låter
vi oss läkas inuti hjulet. (känna dess magi!)
Vågar du? Deltagarantal max 12 personer.

Gert Svensson och
Peter Westergård

6 Tecken i naturen
I naturen kan vi hitta väldigt många företeelser som
är kopplade till Currylinjer, Leylinjer, vattenådror
m.fl. frekvenser. Vi gör en vandring genom skogs-
och hagmarker för att se och känna på en del av
dessa fenomen.(Gummistövlar och oömma kläder)

Jörgen Larsson

7 Knacka dig fri med EFT
EFT (Emotional Freedom Technique), är eft
effektivt sätt att förbättra ditt liv på flera nivåer:
mentalt, känslomässigt och fvsiskt. Den här

Regina Siuvatti
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Kassören har ordet!

SSFs ekonomi

Resultatet för 2074 visar på etL.un-
derskott för SStr Medlemsintäk-
terna har minskat motsvarande ett
nummer av Slagrutan.

Konventets ekonomiska resultat
blev mycket blygsamt, nästan nol1.
Kostnaderna for Slagrutan har ökat
något, dock är det i kostnaden nu
inåknat porto för tidningen. Sry-
relsens kostnader har inte minskat,
mycket beroende på långa resor.

Den totala likviditeten har minskat
motsvarande underskottet.

Vad väntar då inför kommande år?
Ett orosmoln är Posten, el1er Post-
Nord som det nu heter.

Det sk föreningsportot har upphört
friln 1 lanuari 2075. Detta utan
någon förvarning till föreningarna.
I december hade det kommit infor-
mation på Postens hemsida, vilket
styrelsen noterade under budget-
arbetet på senast styrelsemötet.

Föreninssoortot innebar att forenin-
g", k .äJrkicka 100 gram för 6:50,

nu med PostNords nya porto blir
det 13:- för samma mängd, en inte
oväsentlig höjning.

Medlemsavgiften for 2075 ar beslu-
tat, men inför 201.6 kommer sty-
relsen på årsmötet att floreslå en
höjning.

Verksamhetsberättelsen, den eko-
nomiska redovisningen och budget-
förslag skickas till alla medlemmar
tillsammans med konventinbjudan.

Ker.rtin

SSF medlemsstatistik under l-0 år

2005

Antal medlemmar 773

Yarav nya under året 101

2010

Antal medlemmar 564

varaY nyaunder året 51

Medlemsintäkter 120 290

2006

695

96

2077

546

55

1.27 175

2007

656

58

2012

503

50

717 360

2008

639

54

2013

429

38

707 220

2009

617

67

2014

393

28

95 120
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11 Den heliga geometrin
Du ser den inte, men den finns där, överallt, i allt.
Geometrin som är grunden i alltet.

Olle Vesterberg

12 Den helande trumman.
Kan en trumma vara magisk ? Händer det någoi
när vi trummar? Ja det är frågor vi får svar på. Vi
/är oss trummans grunder och dess ursprung
kopplat till våra samer. Vi låter naturens ljud
inspirera oss i yär rytm på trumman. Vi
pendlar/pekar på varandra för att dokumentera hur
det ser ut före resp. efter ceremonin.
Deltagarantal max 12 personer.

Peter Westergård

13.00 Lunch

14.00 Arsmötesforhand I i n gar

16.00 Kortare inlägg från medlemmarna

16.15 Kaffe

16.45-18.15 Föredrag: "Troligt? eller otroligt?" Agne Olausson

19.30 Supe

21.00 Vi trummar tillsammans
Alla som har en trumma är välkomna att delta.

Söndag 17 ma1

08.00 Frukost

09.30-12.30 VAKNA LIVGIVIAN VAKNA
Framtidens utveckling. lndividuellt ansvar från larv
tillfågel Fenix.

Lillian

13.00 Avslut

13.15 Lunch
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metoden har visat sig kunna hiälpa vid en rad olika
s/ags problem - från oro, rädsla, kronisk smärta
och missbruk till överuikt, sfress,
fobier, ekonomiska problem och mycket mer.

I lntuitione.n - lyssna på ditt inre jag.
Alla har vi någon gång fått känslan av att vi bara
vet. Ett sjätte sinne som vi alla har, man måste',
bara finna det. lntuitionen är känslan inom oss,
bilder som ger känslor och information.
Prova på intuitionsövningar, bl a tolka färgband och
symboler. Våga tro på dig siälv och ha tillit till dina
känslor och den information du får.

lnga Britt Carlqvist

14.00-17.00 Prova på for allmänheten Agne Olausson

17.00 Middag

18.00-21 .00 Föredrag Alkemi
Atomernas egef liv i livet. Förhållandet mellan
micro- och macrokosmos.

Ammi

Ca.21.00 Kvällsfika

Ca.21.30 Helande Hanqmeditation Pär Wedin

Lördag 16 maj

08.00 Frukost

9.30-12.30 Kurs 9-12

Avancerad kurs med Ake
Denna kurs är inte för nvböriare. Man måste kunna

oå med slaoruta och känna in olika frekvenser. Vi

tär bl.a. känna nya linier, som upptäckfs säsom

Tjernobyllinjen, Magilinien AGS 5,6,

Eldslinjen AGS I med tillhörande linie AGS -29

samt dessufom linierna AGS B och AGS 44, vilka

inte fått något annat namn ännu. Vi kommer att lära

känna en dimensionsport. Ett sexkantfönster med

IJFO,-central och tunnlar mellan dessa kommer vi

även att gå in på. Vitittar på och behandlar
jordpuls, pelare med spröt och traumaminnen med

traumaringar.
Allt det här finns på plats så vi kan lära oss det och

få känna in frekvenserna på allt.

Ake Pihlgren

10 Energier i vardagen.
Kädval, smycken, musik, symboler, ikoner. lnatt
skapar du i idevärlden framtiden.
ce

Ammi

sLAGRUTAN 2o1s-1 NR77 13



energi begripligt. I vetenskapliga
kretsar är "energi" i dag nästan som
att svära.

Sä vad är då energi?
- Det är värme, ljus, ljud, magne-
tism, kemisk, elastisk energi. Det
finns en gemensam nämnare. E'rfar-
enhetsmässigt består de alla av vi-
brationer (vibrational energy).

Den snabba informationssprid-
ning som äger rum i kroppen vid
exempelvis upplevd fara, dä flera
organsystem inom loppet av mil-
lisekunder tezgeta\ gilr inte att
forstå utifrån vanliga biomekaniska
och biokemiska modeller, anser han.

- Livet år för snabbt för att kunna
förldaras av långsamma kemiska
reaktioner och nervimpulser.
Kroppens uppbyggnad och struktur
har inte uppmärksammats tillräck-
ligt, anser han. Många av kroppens
strukturer är spiralformade vilket
ger dem elasticitet och bra resonan-
sesenskaper som sör att de lätt kan

..4
säitas i svängning. Det har betydelse
eftersom energi och information
kan utbltas på distans genom reso-
nans.

Basen for värt kommunikations-
system och elektriska näwerk anser
Öschman utgöras av bland annat
flltande kristaller som fungerar som
h'alvledare. Fosfolipidetrrä i cell-
membranen, kollagenet i bindvdven,
myelinskidorna runt nerverna,
stiukturer i muskulaturen är exem-
pel på flWande kristaller. De gener-
ärur' .l.f.triska ät när de p-r.srt
samman eller töjs. Att motionera,

dansa, utöva yoga eller få massage
eller akuounkturskulle kunna med-
föra att läopp.rrr elektromagnetiska
status förbättras. Det kan vara en
förklarins till varför frsisk aktivitet
och berö-rin g ofta hai terapeutiska
effekter.

Paralleller till kvantfysiken kan
också forklara effekten äv en behan-'
dling med energimedicin, menar
han. En kvantfysisk hypotes är att
elektromagnetiska filt kan expand-
era eller kondensera.

Lokal kondensation leder till att
faltet framträder som partiklar, det
vill säga materia. Det pågår en stän-
dig uweckling från elektromagne-
tisl<t ät till materia och sedan en
tillbakabildning til1 elektromagne-
tisk energi, troligen även i kroppen.

- En påverkan på elektromagnetisk
nivå, till exempel genom en energ-
ibehandling, åt "tL därför kunfia
läka den fiisiska kroppen på struk-
turell materiell nivå.

Enlist Oschman har man kunnat
påviä aft det under en terapeutisk
beröring sker en energiöverföring
inom dät frekvensområde som lust
den behandlade vdvnaden har.

- En energibehandling kan göras
både senom traditionella metoder
,o- u'k prnktur och healing och
med ny utrustning som bioreso-
.rr.rrrrrÅki.rer och kantmedicinska
apparuter. Vi måste dock lära oss

mer om hur apparaterna fungerar
och kan användas.

James Oschman tror pä en större in-

tesration mellan västerländsk medi-
cifi och komolementära metoder
under närmastä framtiden. Han eft-
erlyser dock mer wdrvetenskaplig
forskning och nya fyper av studier
för att forstå mer om kroppen och
läkande.
- Vi behöver studera frekvenser
från kroppen och mäta till exempel
strålning ha., harrd"rna. Om vi riis-
ste mer om detta så skulle beröring
fä sin berättigade plats. Många sjuk-
sköterskor vbt redan om effekten,
liksom terapeuter inom komple-
mentärmedicin. Kan vi mäta solvin-
dar, sä borde inte sådana mätningar
vara svära

Problemet med den typen av for-
skning ar att den inte leder till nya
läkemedel, tillägger han och syftar
oä att det kan vara svårt att fä fi-
äansiering till forskningen eftersom
den till stor del bekostas av läkeme-
delsforetagen. Men alla skulle vinna
pil att utforska området mer.I Visste vi mer om energi och dess
helande effekt, så skulle det kunna

\ilpu även västerländsk medicin.
Medicinen skulle sryras in på mer
läkande handlingar an att till exem-
oel ooerera borl orsan och behan-
äU r*a stralning.I?ramtiden kom-
mer man nog säga: "vet du vad man
gjorde förr? Man opererade bort
organ.

Mycket av arbetssättet skulle forän-
dräs, menar han: cancerbehandling,
höftoperationer och by-passopera-
tioner. Och han är övertygad: medi-
cinens framtid handlar om energi.
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Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder

Ma\la ti17: jc@vingar.se eller ring 08-510 1.L0 25.

Arvika Sl agruteförening
Bert Li ndström (ordförande)
0768-775840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hem sida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
daJantan@ sl agrut a. org
Anna Munksgaard

Titta garna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
wwrv. facebook. com/group s / 2419 27 69 2 5 60 41 4 /
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.

Lgne 0523-66 25 92

SlagrutanTVärs
www. slagrutantvars. se

Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Orebro.
Tel:019-240796

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

JiS = Jordstrålningssdllskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
735 54 Tyresö
Tel:08-742 62 43
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Hej Slagruta,

Jag blev glad och överraskad över
att Boktips i nr 76 hade min bok
"'Världslärare' eller'Fa1sk profet"'
med. Den har ju nägra år på hacken
nu.
Det innebar att de uppgifter som
an_gavs om.var man köpa inte rikigt
stämmer längre.

Boken kan köpas på Världsbild
Förlag,Telefon: Ö8 - ig 38 17
E -p o st: r e daktron@varldsbild. s e
Postadress: Kavaljersstigen 8,
165 57 Hässelby

Där kostar den 20 kronor for när-
varande.
På Bokus däremot kostar den 92
kronor.

V armalördagsh äl sningar
Pia Hellertz

Tips från Agne:

Anläggningen dåligt känd i Sverige,
i Bohuslän och i Tänum där den -
ligger.

Besöker Du anläsEninsen så håll
koll i skogen tillfi8ger"så kanske
Dr1 f{ se följet som är på väg till
helgedomen.

Glöm ej att hälsa och be om till-
stånd an fä gäin när Du kommer
tram.

,{gne

http: / / www.kultorg. com/index.php
?mact= news,cn tntO 1,detail,0&cn tnt
0 1 articleid= 1 96&cntn t0 1 orisid=5 1

&cntnt0 1 detailtemol ate= arti-kler. rnl
&cntnt0 1 dateformåt= o/o25 e.0/025 Å -

o/025y &rntnt0 lreturnid=5 6

SSF har tillbehör på lager. Kontakta materialforvaltare Agne Olausson,0523-66 25 92,for in-
formation och pri§ så skickar han gladeligen ett postpaket omgående. Mail: agne@olauson.eu

tojor - 81å, vita och röda med SSF-logo på bröstet, storlekar S - )C(L
Pekare, med handtag, par
Pekarehandbok
Färgskalor
SSF-logo blå. Klister eller tyg - storä mellan och små
Pendlar i trå, svarvade,2 utföranden.

Stenringen

Jordpuls
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Våra Fäders Jord
Fädernas Urkraft

Fädernas Glömda Kunskap Ulia ochJohn Hamilton
Fädernas Gåtfulla Kraft Ulla och John Hamilton

Ulla ochJohn Hamilton
U1la ochJohn Hamilton

Pris Medlem

270kr 220kr
Slutså1d
270kr 220kr
270lrr 220kr
140 kr 1201<r

30k 30kr
En Fornfrisisk Krönika U11a ochJohn Hamilton

En liten handbok om vår tids mest använda sökedskap

f§E§Eä§}EF§§§§

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda

sökredskap

t(*

18

ffiRS{.IIIDå

Böcker till salu hos SSF - formånligt medlemspris

SSF har ett antal 
^v 

parct Hamiltons böck-
er, de är mycket uppskattade. Passar alldeles
utmärkt som present både till sig sjdlv eller
nägon man håller av. Samma sak gäller
såklart pekarhandboken - oumbärlig för
novisen.
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Just precis ett dygn har ändat sedan
det så underf,rllda började. Samman
med nya vänner krypär jag runt på
en brun heltäckningsmatta och pil-
lar loss en uppsjö av tejpbitar i alla
möjliga fårger.Länge såg det ut som
om nyanserna skulle räcka, men så

dök Ley-linjerna upp och strax även
någon sorts magiska oändlighets-
formationer med tillhörande inre
stjärnor.

Vi är tretton personer som dyg-
net efter fredagen den trettonde
mars samlas ett rejä1t stenkast frän
Vätterns strand for att uppleva en
grundkurs i slagruta. I ärlighetens
namn är nybörjarna fä när magister
Jörgen ringer in. Och ingen enda av
oss är främmande för en verklighet
bortom den alldagliga.

Visst är vår forskarsal rejdlt rymlig
på Hotell Örensbaden - ui befrnnei
oss alltså på platsen för årets så
hastigt annalkande konvent - men
som näst-intill-lekman överväldi-
gas jag andä av tejpbitarnas mängd.
Och härtill rubbas strax mina hyfsat
trygg cirklar av brutna Hartmann-
linjer och korsande srumpar avLey-
linjer. AIlt detta i ett och samma
rum!

Inte kommer trängseln att bli min-
dre när rektor Anna i sin redogörelse
över Kristi Himmelsfirdshelgens
många spännande programpunkter-
kort berättar om att vi snart även
ska få nosa på en uppsjö av ytterli-
gare linier och sammanhang - eller
frekvenier - som jag nu fär lara mig
att det heter.

När jag upptill allt detta aven fär
kännedorrr om att våra auror kan
famna kilometervis fiarran växer
en ny sorts sammanhang fram - en
andlig trängsel eller snarare en in-
nerlig närhet: Jag ar aldrig ensam.
Stäniligt och överallt dr jag omfam-
nad. Härtill rör jag mig i ett rum
fyllt av de energidr r"o* J. mångfir-
sade teipbitarna ska forsöka tvdliE-
äoru - ä'o.r, o* dessa förstå. ätafis
"ar platta eller kletar sig fast vid eil
baiibrun nooois matta]En inre bild
,o#er fram 

"ärfi 

i min fantasivärld
liknar de soännande ridåerna i min
barndoms bygdegärd dar jag sä gar-
na lekte tittut.

En av mina få nybörjarkollegor den-
na kurshelg heter Peter. Hans min

var obetalbar när den svarta klädg-
algen med sin reklamtext vred sig
ner mot en Curry-linie. Hur kan vi
bjuda in många,'mänga fler till den
upplevelsen? Hur kan vi kliva - inte
tassa - bort från hemlighetsmak-
eristämpeln? Hur kommer det sig
att Svenska Slagruteförbundet har
trehundra medlemmar när hälften
av vär mångmiljonbefolkning tror
på Gud och en tredjedel bejakar det
oforklarliga?

A, det vanans makt som är så stor?

A, d.t självklart tryggt att gripa tag
om farfars sälgpinneklyka?

Finns det måhända alternativ: Att
levandegöra spännande tittutridåer
pä vära gator och torg, att vi blir
geobelivare!

/Lars Josefsson

P.S. Geobelivare blir det provoc-
erande(?) hugskott som dyker upp
dagen efter den för mig så viktiga
kurshelgen. Du har alldeles säkert
ett bättre alternativ till hands...
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Efter att mödosamt sått iEenom
varenda nummer av Släsrut;n.från
dess forsta nummer tifl dess senaste
slogs vi av hur lite som skrivits om
sexkantfonster. Det fanns bara ett
fätal inlägg som alla var intressanta
och ofta med en följdfråga om fler
observerat samma iakttagelser.

Vi har en fråga i samma riktning.
Ar det någon som har på ett sys:
tematiskt sätt studerat och mätt uoo
kristallportar/sexkantfonster? 

r r

Helst under en länsre tid. Sexkant-
fönster framstår ,ärn .r, vit fläck

på kartan om man jämför med hur
mycket som curry- och hartmann-
linjer har studerats. 

;

Vi är en gru?? i Lysekil som samlats

Jiir att firdjupa oss i sexkantfinster
och fenornenen kring dem.

Vijobbarbåde improviserat och med
svstematiska studier och kartlässn-
iäg for att skaffa oss en så breJ"gr-
und som möjligt. Klärvoajanta iak-
ttagelser behöver ofta utrymme for
improvisation och mätningar krdver
både systematik och blindtester för

att v ar a tillforlitli ga.

Har du gjort några iakttagelser eller
' stuclerat sexkanttonster mer system-

atiskt? Vi är öppn a för alla o6serou-
tioner som du kan bidra med. AIlt
från enstaka iakttaselser till svstem-
atiskt utförda stuäier eller tios om
speciella och kraftfulla platser'.

Hör av digtill
s lagruta@olaus on.e u eller
lt akan kih I en 2 9 @gm ai l. co m
eller telefon Håkan 0706 45 07 29

Jaghar nu jobbatmed jord_stråIning vaggar och dörrar med band och Hartmann- linjerna enligt nedan.
i två år och har gläntat på dörren till pinnar. Man kan även hitta en mellanvägg i
en annan värld. Mätte_ auran i samlingspunkten och huset som tydligen går genom sam-
Det är en mycket förbryllande värld i manliga och kvinnli"gä punkterna. lingspunkteh. (

som lämnai mänga frtrgor obesva- Jag harijrllv sysslat -!.t'"t med att Dö-rrärna sitter asymmetriskt och
rade men även ger svar på före_t_eel- letä upp gamla husoch inbillar mig ger tillträde till-respektive manlig
ser som man foöt undra? över." När att ja§är"vätdigt duktig på detta. äch kvinnlig del av huset.
man talar om trollen står de i dör-
ren", PSl-spåret t.ex. När, jag nu 

^ 
står , och. 

^ 
tittar pä När nu månens inverkan.på Curry-

"sexkanten" på marken slår det miq Hartmann intraffar "aktiveras fön-
Sexkant-fönstret kom jag i kontakt att det här äi ju ett gammalt hus!! stret" när linjerna ändras. Om man
med på årsmötet 98 pä §ätra Brunn .. känner av ,oäggrrnur bredd är de
där nägon visade ett'fonster med Fram med pekarna. Ar d.t ett gam- oförändrade. ""
väggar och dörrar och allt ihop. malt hus? favisst är det ett gammalt P.t här ar en förklaring pä

hus. fenomenet Sexkantsfonster som
Mycket fiirbryllande!! Hur gamm4t? Ca _2500 f.KR. jag kan forstå och jag kommer att

Afltsa stenåldershus, hur kan det foitsätta att göra mätningar när det
Yadas detta?? vara möjligt? lämpar sig.

Jag tänkte: Hur skulle jag bygga ett
Senareletadejagsjdlveftersexkant- större hus med bara stenyri som Det blir intressant att höra syn-
fönster och hittade nägraoch kunde verktyg?Jo wå trebenta stöd med en punkter på dessa vilda teorier från
konstatera att dom Taktiskt finns vagra't"stång mellan. en glad alrnatörpå jordstalningsom-
där. Dät ar siilVa stommen och här har rådät.
Vid ett möte med likasinnade i vi sexkanten som bottenlta. Om

Ytpg!:.1 Tä*:. d 
,bl 

u på e,tt man undersöker den vidSre ser man Rof Kjellström
Sexkantsfönster där vi markerade att den är orienterad efter Curry- '-'7
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Yära k opp ar är levande näwerk

(ARTIKELN PUBLICERAD 23 / I 2006
SvD idag, Suzanne Schönström)

Österländsk läkekonst, som "shi-
atsu och akupunktur, kan forklaras
vetenskapligt, hävdar vissa väster-
ländska forskare. Med ny teknik
kartld.gger de det energiflöde i krop-
pen som kineserna talät om i tusen-
tals år.

- Visste vi mer om energi och dess
helande effekt, så skulle det kunna
hjälpa även västerländsk medicin,
säger den amerikanske cellbiologen
James Oschman i ett möte med-fr-
ilansjournalisten Suzanne Schön-
ström som själv är alternativbehan-
dlare.

Den amerikanske cellbiologen och
forskaren James Oschman tror på
en större intregration mellan väster-
ländsk medicin och komplementära
metoder.

23 augusti 2006 kl 1.2:02, uppdat-
erad:27 januari 2015 kl 76:33

- Vår sy9 på kroppen måste förnyas
och fördjupas. Kroppen är som en
living body matrix - ett levande
näwerk - där alla delar har direkt-
kontakt med varandra.
Det säger den amerikanske for-
skaren James Oschman, cellbiolog,
biofysiker och pionjär inom områl
det energimedicin. Han är en av få
vetenskapsmän som har utforskat
basen for energimedicin, de behan-
dlingsmetoder som utgår från en

tat tvä timmar inför en märkbart
koncentrerad publik. Med diagram
och bilder har han presenterat for-
skningsrön inom cellbiologi, bio-
Srsik och medicin. Det heia har
mynnat ut i en vetenskaplig modell
av människan som baseras på kvant-
fysik. Samtidigt som den utgår från
modern forskning förklarar den
mekanismerna bakom österländska
medicinska traditioner.
Nu återkommer han till vad han
menar med levande näwerk (liv-
ing matrix) och hur det påverkar
förståelsen av kroppen.
- Alla celler står i kontakt med
varandra och pratar med varandra.
Kroppen är holografiskt organiserad
så att alla delar kan kommunicera
med varandra samtidigt.

Informationsöverföringen sker inte
bara mekaniskt genom direktkon-
takt. Det finns också information-
söverförins utanför nervsvstemet
som sker "g.rro- elektromågnetis-
ka impulser med olika frekvenser,
förklarar han. Sinnesintrvck sorids
i kroppen längs med neivtrådarna
till en specifik del av hjärnan men
också simultant via levande nätverk
till alla l«oppens delar.
Vår kropp- bör betraktas som in-
formationsstruktur snarare än en
maskin, menar han. Enligt kvant-
fysiken existerar allt, dvin min-
sta partikel, i form av både materia
och som frekvenser (svängningar
som bildar elektromagnetislia fäIt).
Alltså även vår kropp.
Oschmans r.rorr.iriurrg skulle in-
nebära att man behöver komolettera
de fysiska och biokemiska mod-
elleråa i vår medicinska tradition
med en nivå som är ännu mer subtil
än cellnivå, där man kommer in i
kvantfysikens värld. Det är tankeg-
ångar som introducerats av forskaie
inom kvantfysik. Men Oschman
kompletterar- dessa teorier utifrån
en syntes av fysiologi, biof,rsik och
basen för modern klinisk medicin.
Han strävar också efter att visa på
att energimedicin inte är vidske-
pelse utan naturvetenskap.

Till skillnad från många andra
företrädare för energimeäicin har
James Oschman en vetenskaplig
bakgrund. Han har en doktors§rail
i biologi och mångärig erfareÄhet
från forskningslaboratorier i USA
och England. Han sitter som veten-
skaplig rådgivare till National Foun-
dation for Alternative Medicine i
Washington D C och har publicerat
en rad artiklar i akademi§ka veten-
skapstidskrifter, som Science och
American Journal of Physiology,
och ännu fler i internationella kom-
plementärmedicinska tidskrifter.
Han säger att han inte har någon
rr rV . r"agenda" - inga ekonomiska eller
politiska intressen som styr honom,
och att han inte behöver försvara
energimedicin.
- Mitt syfte är att göra begreppet

energimodell, exempelvis akupunk-
tur och shiatsu.

I våras besökte James Oschman
Sverige for forsta gången. Han var
inbiuden som hur,,udtalare på en
konferens om enersimedicin och
kvantmedicin på KTH, Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm.
Det skall dock sägas på en gäng: ar-
rangemanget skedde i privat regi,
för terapeuter i energimedicin. Kon-
ferensdelta gatna, 1 50-200 personer,
kom från hela Norden.

När jag får möjlighet att intervjua
James Oschman i en lugn vrå i
den stora atlan, har han redan pra-

Ffl T* : § I"tål{§*H §?.&}LTE*}§RELTTER
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Nilsson Sune
Lerbodatorp Där Väste 13

s-665 93 KIL 1ö7

I den forsta boken jag tog av alla dessa

25-ta1, kom denna artikel upp! "Märkligt",
slumpen är vdl ingen tillfillighet, tydligen?

(blev lite förvånad nar jag ville kopiera
sidorna, men fick ett rakblad att skdra ut
dem istdllet).

Sänder den till dig så du ftu avgöra om det
kan vara något.

Från vännen Pähr"

Javisst är det något, kul tycker Red, tackar
och plockar in dessa nu och fler i kom-
mande nummer av Slagrutan.

- 
136 -- r35 

-
till bättre och säkrare platser. Ett aonat exempel get bilden
bre<ivid merl ej mindre än 7 bon över varandra. Denna mycket
uppskatiade plats kännetecknas av att ett större antal ådror
koisa varandra under bona. Mycket märklig är i sanniog
demra upptäckt om skatan, men uog salnmanhänger den
med en uppfattnitg som går tillbaka ända.in i <1en grå forn-
ti<1en nämligen att skatan av outgrundliga skäl representerar
vatten. Vad som här blivit sagt oil skatorna synes gälla
även {ör kråkorna och lustigt nog även för myrorna. Samtliga
stackar, som jag påträffat eiter upptäckten i november r9z5
hava utan undantag varit belägna på korsptrnkter. Då <less-

utom det egenclomliga förhållandet kan påvisas, att myrornas
gångar äro förlagda mitt över ådrorna må det för1åtas mig
di jag vågar clraga den djärva slutsatsen, att ådrorna giva
myrorna anvisnirg på vägen hem ti11 stacken på sådant sätt
att den kraft, som ådrorna avgiva är ett rättesrröre lör dem,
Ett stöd för denna min nppfattniug ger nrig den omständig-
heten att slagrutan visar olika utslag för å<lrornas tilika rilct-

P? ännu ett ornrå<le göra sig åclrornas närvaro märtbar
ehutu på ett mera i ögoneu fallanrle och rtslagsgivande sätt'
Redan Iör en de1 år sedan uppmärksaurmacle jag i en frukt-
trädgård utanför Stockholm hurttledes clet ena efter det
and.ra av dc fruktträd »gått ut», someftervartaanatplanterats
på samma plats, oaktat jor-
den var av gocl beska{fenhet
och övriga tråd trivdes väl.
Detta säregna faii gav anled-
ning till fortsatta forskningar
på andra platser och uncler
andra förhållanden. I')j a.lle-
rast trädgårdat utan också
planteringar och allier blevo
såluntla föremå1 för un<ler-
sökningar. Så småningom
samlades ett rikhaltigt ta-
rlersökningsmaterial, vilket
ger tydiiga ber.is för mitt På-
ståerrde att orsahen till tr:i-
dens vantrevnad härlcder sig
från ådrorna, som uudet visst
villkor verka hämuraode På
trätlens utveckling och äro av
bety<lelse för deras livslångd.
Bevisrnaterialet ådagalägger
att deras inflytande på trä-
dets livsbetingeiscr är bero-
enile av hurudjupt ådern går

'Irlld av srnma art, de yttre påverkade av närlig-
garrde ådror, det mellersta nat[rligt utvecklat på

ådedri plats.

under trrarken ocll
på vilket avstånd
den löper från
ttädets stam. Går
ådern synnerliget
d.jupt rörer trä-
rlet ej a1ls någon
invetkar därav
såsom framgår
av clen id"ealiskt
vackra träclradel
å föreg. sida och
iöpa de gruntoch
omedelbart intill
trätlen visa sig
löljderna därav
påsätt, somirarn-
går av vidståen-
de. Detmellersta

trädet på denna bild har iugen åder närrnate sin stam än en
meter, clet vänstta trädet har en svår samlingspunkt av ådror
strax invid ståmmer och träd.et till hiiger står över en kors-
punkt. Företeelsen ifrärga är ofta pafa[ande tydlig i a]16er, där
iräden kunna jäm{öras till sin form och följas i sin utveckliug,
och dår ofta vä1bildade träd påträffas vid sidan av missbildade
och ti11 för tidig död dömda träd. I frulctträclgårrlarna härja åcl-

rorna ofta svårt och otaliga äro de fruktträd, som årligen ersät-
tas utan framgång. Huruvida och i r.ad mån andta planterade
träd än dern jag hittills undersökt, nåmligen {örutom frukt-
träd äver: 1iud, 1öru och poppel, röna inverkar av ådror e11er

orn vissa trådslag möjligen utgöra utdantag, återstår att
utforska. Otänkbart är ju ingaluncla att sådana fianas.
Det är tydligen av mycket stor ekonornisk betyrlelse att
käona åd.rornas förekomst i detta hänseeude och så vitt
uröjligt frigöra sig Irån deras skadliga inflytand.e. Slagrutan
ger oss, rätt arvärd, den hjäp vi behöva för val ar'låmpliga
planteringsplatser, sedan ådrornas djup och riktning på till-
iörlitli.gt sätt blivit angivna.

Den på sina hå1l så omstridda slagrutan synes rnig, på

.qrund av vad här i korthet påvisats törande <less olika använd-
iringsrnöjligheter likvät äga berättigarl tillvaro såväl veten-
stapligt sett sofi icke rninst av rent ptaktiska skäl. l\Ien
jag-skulle nu icke vilja försumma'tilIlället att på d.et kralti-
gaite Iramhalla och understryka, att den kan vara ett verk-
tyg på både gott och ont. Misstag kunna. vissetligen begås,
som äro förlåtliga, men slutsatser kunna också rlragas, som
iiro o{örlåtliga, ty slagrutan måste handhavas med skolarl
erfarenhet och gott omdörne, utan förhastade påstäenden,

Rad av viil\.r$La trriJ i lörglllden.
Ådroflla löpa L.rr omkrirg 5 mctc!
djupf ocll lrrva rlarircuonl irrge[
skadlig verlian på tråd€[s eormala

utveckliug.

Det kom ett brev...

Det kom ett brev frän en medlem, och det
ärju alltid lika trevligt. Så här skriver han:

"Hej Pär!
Vi besökte tidigare grannar, och han visade
mig dä pä de sista felande årgångar av
Tidens Kalender som han funnit på loppis.
(Han har samlat och har hela serien kom'
plett nu).
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Bekräftelse skickas ut tillsammans med vägbeskrivning och deltagarförteckning ca
10 dagar före konventet.

Frågor Om du har frågor kontakta Anna Munksgaard via e-post:
ordf@slasruta.orq ellertelefon 0459 - 37070, helger 10.00 -22.00,
samt vardagar 18.00 - 22.00

Camping Tyvärr finns ingen möjlighet till camping i Örserum. I Gränna finns en fin
camping som du själv kontaktar, bokar och betalar.
http ://www.q ran nacam pi nq.se/

Ett varmt välkommen till årets konvent

Onskar

Anna och Regina

samt

styrelsen
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