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Framsidesbild:
Låt oss riktigt bröla ut och tala om att vi
finns

Ordföranden
tar ordet.

Anna Munksgaard
Ordföranden har inte tagit ordet
denna gång så då gör redaktören
det.
Jag försöker göra Slagrutan med
lite av varje. Lite lätt. Lite svårt.
Lite nytt. Lite gammalt. Lite kommande.
Kanske får Du inte denna Slagrutan förrän 2016 men Du får läsa
den som varande 2015.
Att sammanställa en Slagrutan
§ 12 Valberedning

trodde jag var enkelt men det är
det inte. Det tar många timmar,
särskilt om strävan är att göra den
läsvärd enligt föregående stycke.
Strax innan den var klar att sändas
till tryckeriet fick jag reda på att
den kan inte gå ut på samma sätt
som tidigare utan vi måste söka
något slags tillstånd hos postverket, numera Postnord. Därför
kom min strävan att Du skulle
få den i mellandagarna på skam.

Då det närmar sig årsmötet har jag
nedan gjort utdrag ur stadgarna
vilka publicerades för att par nummer sedan
Det är Din tidning. Tala om hur
Du vill ha den. Vad den skall
innehålla. Och sänd referat,
bilder,erfarenheter och sådant som
Du tror kan intressera andra

Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs
för tiden till nästkommande föreningsstämma med uppgift att nominera kandidater till de befattningar, till
vilka val då skall äga rum.
Valberedningen skall därjämte utgöra kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande
förbundets funktionärer.
Sammankallande Olle Vesterberg.tel 0370 462 69, mail: valberedningen@slagruta.org
§ 13 Motioner

Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets verksamhet. För att kunna behandlas vid ordinarie
föreningsstämma skall motion i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjutes till nästa
föreningsstämma och behandlas därvid såsom stadgeenligt väckta.
Kontakt Svenska Slagruteförbundet, Gössemåla 3, 310 60 RYD, mejl: info@slagruta.org
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linje.

Magiska linjer
Magiska/Manipulerade linjer
i Sigtuna Kyrkoruiner		
Det som hittills sagts om Magiskt
manipulerade linjer är att om man
mäter upp t.ex. en manipulerad
Hartmann och sedan spelar Arne
Groth's antimagiska tonkombination eller håller handen för hjärtchackrat så flyttar sig linjen och
lägger sig på “rätt” ställe dvs. det vi
normalt antar är den ursprungliga
platsen.
Vad jag mätt är att “den manipulerade linjen” ligger kvar, men
blir mycket svagare, samtidigt som
den “riktiga” blir mycket starkare,
så var det åtminstone i Sigtuna
kyrkoruiner.
Ofta ligger dessa “manipulerade”
linjer på en frekvens som är nära
en heltals-multipel från den “riktiga” (eller ett enkelt heltalsbråk
från den riktiga). Det är svårt att
känna skillnad på linjer som ligger med en heltalsmultipel ifrån
varandra i frekvens. Även om man
provar med en avstörningsspole
för den ena linjen så är sannolikheten stor att även den andra
störs av.
Ett sätt att minska risken för
misstag är att man i stället för att
mäta avstörnings-frekvens istället mäter aktiveringsfrekvens (dvs.
den frekvens som får linjen att
kännas starkare). För den som
använder Arne Groth's tabeller
så är det avstörningsfrekvenserna
som är angivna, vill man ha aktivering så ska man ta halva angivna
frekvensen eller ungefär dubbla
trådlängden. Om man använder
själva numren på stegen (AGS) så
ska man subtrahera 7.62, dvs. om
Curry avstörning är steg 66 så är
aktivering steg 58.38. Om man
avser steg i Arnes tabell så brukar
det anges som AGS.
En sak att se upp med här är att
vissa personer verkar mäta en
"aktiverad" eller "förstärkt" linje
som smalare eller känner den inte
alls. En orsak kan vara att för
ett rutnät linjerna blivit så breda
att de går in i varandra, men det
kan troligen även bero på andra
saker. Ett sätt att komma runt
detta problem är att mäta auran
på någon eller något som står i
linjen, då ska auran påverkas mer
4
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S:t Lars.
när linjen förstärks. Jag brukar ofta
använda en liten kaktus till detta.
För styrkemätning av linjer så
försöker jag mäta i en korspunkt
om det är ett rutnät, den skala jag
får är att ett styrkan i ett normalt
Currykors ligger mellan 20 och 25.
Om en linje är svagare än 3-4 så är
det många som inte känner den alls
vid normal mätning, men det går
att ställa in sig på att känna väldigt
svaga linjer.
Nedan följer resultatet av en del
mätningar från JiS utflykten 200704-01 till Sigtuna.
Fa = Aktiveringsfrekvensen i Hertz
(Hz).
S = Relativ styrka.
AGS = Steg i Arne Groth's
frekvenstrappa/tabell.
S:t Olofs Kyrkoruin
Här fanns både “riktig” och “manipulerad” Hartmann.
Riktig Hartmann: Fa = 71.7 Hz
S = 17 om man håller för hjärtchakrat
S = 4.2 om man mäter normalt
Manipulerad Hartmann: Fa=791
Hz
S = 0.3 om man håller för hjärtchackrat
S = 29 om man mäter normalt
Hartmann ska vara AGS 62 =
140.88 Hz avstörning => 70.44 Hz
Aktivering (Fa)
Uppmätt så låg den manipulerade
linjen på 11.03 ggr högre frekvens
än den "riktiga" linjen.
Mätningen går alltså till så att man
söker Hartmann, först utan att
hålla för hjärtchackrat och hittar
då den "Manipulerade" och noterar
var den fanns, sen söker man Hartmann och håller för hjärtchackrat
och hittar då den "Riktiga" och
noterar dess plats. Det verkar alltså
som att linjen flyttat på sig. Men
nu vet vi ju var de ligger, så då om
man ställer in sig på ökad känslighet så man man mäta på den
"Manipulerade" samtligt som man
håller för hjärtchackrat och den
"Riktiga" utan att hålla för och ta
frekvens och styrka för respektive

Riktig Hartmann: Fa = 70.8 Hz
Här mättes inte styrkor på den
riktiga Hartmann.
Magisk Hartmann: Fa = 36.2 Hz.
S= 21 normal mätning
S = 1.9 håller för hjärtchackrat
S = 1.7 den antimagiska ringen på
hjärtchackrat
S = 0.65 antimagisk ring samt
håller för hjärtchackrat
S = 0.88 med Hartmann-avstörning på hjärtchackrat
S = 0.23 med Hartmann-avstörning på vänster handled
Här ses att Hartmann-avstörningen (AGS 62) är väldigt effektiv
även på den “magiska” Hartmann.
Kvoten mellan “Riktig” och “Magisk” är 1.96
S:t Pär
Riktig Hartmann: Fa = 128.3 Hz
(och 42.8 Hz, 21.4 Hz, 9.87 Hz)
S = 0.34 normal mätning
S = 7.2 håller för hjärtchackrat
Magisk Hartmann: Fa = 525 Hz
(och 175 Hz)
S = 28 normal mätning
S = 0.28 håller för hjärtchackrat
Kvoten mellan “Magisk” och “Riktig” är 4.09
Här är det för att krångla till det
flera aktiveringsfrekvenser på
samma linje.
Att "magin" gör att det blir så här
är inte utrett, men en förklaring
kan vara att det finns ett fält som
stör av den “riktiga” linjen och gör
att den “magiska/manipulerade”
känns starkare. Detta fält störs av
av den antimagiska tonkombinationen eller blockeras när man
håller för hjärtchackrat.
Den uppmärksamme har noterat
att frekvenserna för “riktig” Hartmann skiljer mellan de olika platserna. Om det är en liten skillnad
kan det bero på att någon yttre
påverkan ger en förskjutning av
frekvensen för maximal styrka på
linjen.
En större skillnad kan bero på
att det finns mer än en frekvens i

Tyresö 2015-08-25 /Thord N.

Mätresulat från
Månförmörkelsen
29 september

Bredd på Currylinje mot tid
2.50
Linjebredd (meter)

linjen, och det är i så fall frekvensen
på den starkaste som man får fram.
En annan teori är att rutnäten
ligger som överlappande öar och
kan därför ha lite olika egenskaper
beroende på vilken ö som man är
i, tänk trådarna i en bit tyg, nästa
tygbit har kanske lite annorlunda
vävd.
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Månförmörkelse 2015-09-27 till 2015-09-28
Datum o tid Timmar Curry styrka Curry bredd Pelare styrka Pelare radie
(sen start) (meter) (meter)
09/27/2015 18:15:00 0.00 24 0.58 20 2.6
09/27/2015 19:45:00 1.50 25 0.64 8 2.3
09/27/2015 20:50:00 2.58 32 0.99 0.39 2.0
09/27/2015 21:17:00 3.03 35 1.16 0.17 1.7
09/27/2015 22:22:00 4.12 39 0.84 1.6 2.2
09/27/2015 22:55:00 4.67 35 1.22 4.3 2.3
09/27/2015 23:20:00 5.08 39 1.48 8.8 2.5
09/28/2015 00:15:00 6.00 42 1.97 16 2.6
09/28/2015 02:30:00 8.25 49 2.09 6.7 2.8 02:11 penumbra-förmörkelsen börjar
09/28/2015 03:16:00 9.02 54 2.26 24 3.0 03:07 den delvisa månförmörkelsen börjar
09/28/2015 03:40:00 9.42 55 2.26 28 3.0
09/28/2015 04:05:00 9.83 59 2.26 30 3.1 04:11 den total månförmörkelsen börjar
09/28/2015 04:40:00 10.42 52 2.18 25 2.8 04:47 maximal total förmörkelse
09/28/2015 05:27:00 11.20 50 1.97 39 3.6 05:23 den totala månförmörkelsen slutar
09/28/2015 09:55:00 15.67 30 1.28 13 2.2
09/28/2015 23:10:00 28.92 24 0.58 20 2.6
Ovanstående mätningsresulat
från Thord N.

Styrka Currykors mot tid

Thord har även mätt en pelare
med spröt men den finner Du
längre fram.
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40

Curry styrka
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Vi har fått ytterligare
mätreultat men de kommer
in nästa nummer Slagrutan
nr 81
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Tid sen k l18:15

Sprötmätning på sidan 8
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Domarringen på Torsö

Vårmorgonen så strålande klar och
molnfri. Vinden är inte så råkall.
En mildare västan varslar om
kommande, ljusa dagar, då naturen
väcks till liv igen efter vinterns
mörker och kyla.“Vilken fin dag!”
utbrister jag, “och du är ledig också,
den har söndagen! Nu måste vi
hitta på något roligt!”
Det riktigt spritter i kroppen av ny
väckta vårkänslor. Ett par sömniga
ögon från Johns säng plirar mot
ljuset i fönstret. De vidgas hastigt
vid åsynen av den strålande vårdagern. John sätter sig upp.
“Ja, minsann, vilken dag! Du —
vi gör allvar av den där turen till
Torsö, som vi pratat om så länge!
Gör iordning några smörgasar och
ett par ö1 i en korg. Vi sticker sa
fort vi så färdiga!”

under!” Jag suckar och börjar bana
mig väg genom den risiga och
oländiga terrängen. Muttrande ålar
jag mig under det gamla rostiga
taggtrådsstängslet. Terrängen är
inte sa snårig på andra sidan.
Marken är renare här. Tydligt kan
jag urskilja de stora, resta stenarna
i en cirkel, som bildar den gamla
domarringen.
Så vackert! Så fint gjort! Så guds
förgätet här mitt inne i snårskogen! En liten stund står jag stilla
där utanför ringen i beundran. Så
börjar jag sakta gå mot mitten av
ringen for att riktigt noga kunna
räkna stenarna. Då händer det!
Någon knuffar kraftigt till mig i
ryggen och jag faller handlöst åt
sidan ner på marken. Jag ropar till
i förskräckelsen, men slår mig inte
nämnvärt mot den mjuka gräsmarken mellan stenarna.

“Vad har du for dig? Snubblade du?
här är ju inget att snava på! Du är
då en riktig velmånsa. Se dig för
hur du sätter fötterna!” Johns först
skrämda och sedan illmariga röst
når mig ovanifrån. Jag ser lugnt
upp mot honom. “Nehej du, det var
någon som knuffade mig bakifran!
Jag kände det tydligt. Jag snavade
INTE!

“Asch, du pratar, har finns ju ingen
Efter några timmar når vi färjan
människa utom vi två, och jag stod
över sundet till Torsö. Det blir kö
ju där borta, framför dig!” John
vid färjläget. Vi är inte ensamma
skakar på huvudet. oförklarligt.
om att besöka Torsö en sådan här
fruntimmer! Inbillning!
fin vardag. Fast det är nog inte
Han räcker mig handen och
många som har samma ärende till
hjä1per mig upp. Något förvirrad
ön som vi båda.
borstar jag av mig. En underlig
känsla. Jag KÄNDE ju hur någon
Efter en stund når vi R-märket
knuffade ikull mig! Litet skrämd
på kartan. Stannar bilen och börser jag mig runt i domarringen.
jar leta efter någon väg eller stig,
Stenarna står där i en prydlig ring.
som kan leda in till fornminnet. I
De liksom betraktar mig från alla
diket vid sidan av vägen hittar vi en sidor. Men ingen säger något. Jag
gammal rostig vägvisare med orden hör bara bruset från Vänerns vågor
“Domarring — Fornninne”. Vartåt nedanför skogsdungen och suset
den en gång pekat kan vi bara gissa. i de höga tallkronorna.Vad hade
“De gamla skyltarna sköts verkligen hänt? Var det någon från forntiden,
underbart! “ så min något syrliga
som ville hälsa på mig? Ville göra
kommentar. Vi vrider och vänder
mig uppmärksam på något? Länge
på kartan. Tar fram kompassen
sitter jag tankfull och tyst i bilen på
också för att få fram riktning.
resan hem fran Torsö.
“Där inne i den dungen med alla
buskar och snårskog bör den finnas”
konstaterar vi till sist. Jag suckar:
moras och trasslig vegetation är
inte min melodi precis. “Du får gå
före och leta” säger jag, “så kommer
jag efter om du hittar något”.
Efter en liten stund hör jag Johns
röst: “Här är det — en stor rundel
med resta stenar, det måste vara
domarringen! Kom hit, men gå
försiktigt, det är taggtrådsstängsel
på ena sidan, som du måste krypa
Sagt och gjort. Länge har vi planerat att upptäcka Torsö och de
gamla fornminnen, som lär finnas
där. på kartan prickar vi in dem,
som så utsatta med ett stort “R” .
Säkert finns det mera, det vet vi av
erfarenhet.
“Hoppas det finns någon skylt, eller
märke for fornminne” anmärker jag.
“Annars kan det bli svårt att hitta.”
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Vidstående är ett kapitel ur Ulla
och John Hamiltons bok Jordpuls.
Denna bok blir en fortsättningsserie i Slagrutan.
Innehållsförteckning och mer om
boken har Du i förra numret av
Slagrutan.

Det finns fler öar i Vänern.
Lurö är en ö i mellersta Vänern och
ingår i Lurö skärgård.
Vänerns skärgård är Europas
största insjöskärgård, och Lurö
ligger på gränsen mellan Dalbosjön i väster och Värmlandssjön i
öster med åtta mil till Vänersborg
och lite längre till Kristinehamn.
Från Värmlandsnäs finns dagliga
båtförbindelser men ingen reguljär
trafik från Västergötland. Ön hör
till Eskilsäters församling i Säffle
kommun
Ön har varit bebodd sedan järnåldern, och odling har ägt rum fram
till mitten av 1950-talet. 1989
gjordes arkeologiska utgrävningar
som visade att ruinen på ön var
från 1100-talet och var resterna av
en romansk absidkyrka. Munkar på
pilgrimsfärd till Trondheim rastade
på Lurö. Dessutom, tror arkeologer
och kyrkohistoriker, att där också
funnits ett kloster.[1] Av ett tidigare tegelbruk finns bara lämningar
kvar.
Ön är till stor del privatägd av tre
släkter; en bofast familj finns kvar
året om

Det kom några rader:
Jag vill med dessa rader försöka
säga att slagrutan, pekaren är en
utomordentlig väg in i andligheten,
en värld som många känner gränsen till men inte vågar tala om.
Anledningen till att jag skriver
är kommande konvent. Ett av
inslagen kan vara utbildning
inom fjärrskådning.Detta borde
vara intressant för många av deltagarna och något annorlunda.
Även begreppet healing kan ju
vara en punkt att behandla liksom
frekvensbehandling den metod
som inom ca 15 år kommer att
ersätta mycket av dagens behandlingar. Carina Hultqvist kan säkert
ta fjärrskådningen om hon tillfrågas.Vad gäller healing finns intressanta människor att tillgå, även
vad gäller frekvensbehandling.
För min egen del är jag ganska
trött på att mäta jordstrålning men
där finns ju den andliga aspekten
om någon orkar gå utanför egot.
Visst kan det vara intressant att
mäta olika linjer men hur ofta
frågar någon varför de finns och
hur de skapats.
För mig kan det vara intressant
att på ett gravfält ta kontakt med
de energier som finns och skapa en
kommunikation.Som Du förstår är
jag numera mer andligt intresserad
Arne Groth kallade det för
frekvensernas dans. Det är mer
dans än han anade, då
han endast brukade slagruta.
Frekvenserna byter polaritet och
blir tidvis neutrala.
Torlinjen vet vi från förut att
den byter polaritet, men vem har
sagt att Currylinjen
och Odinlinjen tar en “paus”
på 4 minuter i en cyklus på 20
minuter.
Skulle gärna få dessa resultat
bekräftade.
Hilsen,Pål

och troligen många med mig. Man
kan med pekarens hjälp kommunicera med andra sidan som exempel. Man kan kommunicera med
Ufon, Federationen andra planetsystem, ja det finns ingen gräns
om man lyckas komma utanför sin
egen prägling och som oftast stänger inne människors möjligheter
med orden det går inte, jag tror inte
på det etc.
För övrigt har jag med kosmos hjälp skapat ett antal
frekvenser jag dagligen ger
Moder Jord som healing.Nämnas bör frekvens mot girighet,
till medvetandehöjning,rening
kretsloppet,frekvens mot negativa implantat som belastar tellus,
till slut en urstark frekvens som
riktas mot alla dessa religioners fiendeskap,negativt för mänskligheten.(ISS bland andra).
Dessutom förekommer healing
mot enskilda individer samt rensning av negativa miljöer. Man blir
ju ganska vältränad inom området
och utvecklas hela tiden.
Ja litet mer andliga aspekter skulle
nog vara bra och på sikt locka flera
att ansluta sig inom förbundet.
Ha det bäst!
Hasse skogis
Bengt Norberg, som är aktiv
medlem i JiS tillbringar sina semestrar på Tjörn. Han redovisade
tillsammans med Ann Henemo
på konventet i Jönköping att de
hade mätt upp stora stjärnformationer på många platser. Det som
är märkligt är att dessa stjärnor
har slocknat och ombildats till
Kristallformationer 2013. På
Tjörn vid Pilane finns ett gammalt bronsåldersgravfält. Intill
detta gravfält låg den stora stjärnformationen som mätte ca 75
meter i diameter. Här upptäckte
Bengt att han i stället hittade
kristaller som ligger på rad efter
varandra. Inte nog med detta. Det
finns även pyramider på vardera
sidan om dessa kristaller. När
Bengt började mäta lite noggrannare så hittade han även en
väldigt stor formation med pelare.
Inne i denna formation hittades
även en mycket stor Kristall.
Bengt kommer skriva en artikel
om denna upptäckt och även
berätta om kopplingen till att dessa formationer bidas där kraftiga
Leylinjer korsar varandra.

Så vad tycker
Du?

Våren går fort.

Det är snart dags för konventet i Älvkarleby.
Vad vill Du ha med?

Nu kan Du påverka programmet; inte sedan.
Kontaktuppgifter på sidan 2.
Jag är tekniker med utpräglat
teknikintresse och jag
har jobbat med teknik på de flesta
nivåer.
Alltså borde jag kanske inte vara
intresserad avslagrutan och om/
hur det fungerar. Men jag kan
inte släppa det för jag har sett
slagrutemän som tagit ut källådror
och då det grävts har det visat sig
att allt var rätt t o m djupet.
Nu har jag ett “akut” problem.
Man har bett mig göra skisser på
hur man grävde djupa källor för
hand.
En man jag kände kunde då det
inte finns växtlighet sätta ut pinnar
där källådrorna finns och där kommer då när vegetationen kommer
igång att växa något som slagrutemännen kallade för källgräs.
En växt med små vita blommor.
Växer företrädesvis i tex trädgård
där man några gånger slog med lie
och på slåtterängar.
De här jag berättat om lever inte
längre.
Vem vet något om detta?
Det är inte den växt som man hittar då man söker källgräs.
Ha de bra!
Olle
-----------------Ovanstående fann jag i äldre material till Slagrutan. Jag vet inte om
det är publicerat och/om Olle fått
svar.
Vi kan väl besvara igen
Vem vet något om detta?
SLAGRUTAN 2015 nr 4
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Mera från månförmörkelsen

Styrka på pelare med spröt mot tid

Styrka centrum på pelare
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Månförmörkelse är precis som
solförmörkelse ett sällsynt
fenomen, och det kommer ta
ett tag efter månförmörkelsen
28 september innan vi kan se en
delvis eller total månförmörkelse
igen.
7 augusti 2017 – delvis månförmörkelse
31 januari 2018 – total månförmörkelse
27 juli 2018 – total månförmörkelse
21 januari 2019 – total månförmörkelse

40.00
Schematisk bild av pelare med spröt.

Bernth Lindfors skriver om supermånen och månförmörkelsen:
Hej ! Har kollat i tre dagar nu och noterar att kraftlinjerna ökar i
bredd. Såväl Hartman som Curry. Liknar solförmörkelse. Kommer
linjerna att gå in i varandra och upplevas som borta ?
27/9 kl 09,01 Nu kl 09:00 är linjernas bredd drygt 5 meter
27/9 kl 19,13 Hej ! Nu kl 19:00 flyter energilinjerna in i varandra och
kan uppfattas som att de inte finns. Ställer man frågan om linjens
ursprungliga centrum så finns den där på samma ställe som förr. ??
Frågan måste nog ställas: Currylinjens centrum nu, centrum för 12
timmar sedan eller centrum för 24 tim sedan osv. Hur påverkas t.ex.
sömnen av linjernas förändringar på bredden? Detta verkar lika för
såväl positiv som negativ curry. Energin verkar öka från centrum och
utåt.
28/9 Kl 02:02. Curry-linjen kan ej detekteras, Hartman, bredd som
förr. “Vanlig” fullmåne bland molnen. Temp 8,9 grader.
Kl 03:00 Currylinjens bredd ej mätbar. Riktning växlar 180 grader var
30:e sekund. Hartman som vanligt Temp 8,2 grader.
Kl 03:56 Liten månskära i månens nedre kant synbar mellan molnen.
Inga noterbara energiförändringar. Temp 8.0 grader.
Kl 04:25 Molnbanken skymmer emellanåt igen, jordskuggan krymper.
Inga uppenbara förändringar av energierna Temp 7.6 grader.
God natt !
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Bovis, vem var det?

Det har vi ju skrivit om tidigare i slagrutan.
Jag har lagt in bovisskalan här så Du kan
kopiera och ta med när Du är ute och
jobbar.
Lägg skalan där Du vill kolla. På maten. I
sängen. På magen. I rummet. På läsken. På
vattnet i glaset.
Håll tanken på det Du vill kolla.
Pendla snett över skalan och följ den.
Där pendeln går vinkelrätt mot skalan har
Du mätvärdet.
Eller följ skalan med en penna eller
blicken och håll pekaren i andra handen.
Där pekaren gör utslag har Du mätvärdet.
Skalan är graderad i Ångström men det
har ingen betydelse för oss.
0 = uruselt. Akta Dig.
6500 = Normalt. Ok. Varken + eller - .
Ju högre i skalan Du kommer ju bättre.
Använd Bovisskalan för att utvärdera energierna i text. Kan det vara olika.
Kolla bovisvärdet i artikeln på sidan 16.
Notera Dit mätvärde och jämför med
artikeln “Skydda Dig” som kommer i nästa
nummer. Olika? I så fall; varför?
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Stenarna på bergen
Förord.
Kände folket under bronsåldern
till att det fanns koppar och tenn
i landet? Eller har det nordiska
bronsåldersfolket enbart hämtat
sina metaller och förnödenheter
från medelhavsområdet och mellaneuropa?
Historikerna påstår att vi under
hela vår ettusentrehundraåriga
bronsålder tillverkade bronsföremål
av enbart importerad brons. Alla
bronsåldersföremål som hittats
här i Norden anses tillverkade av
importerade metaller. Bytta mot
bärnsten, sägs det.
Kanske var det så, men det vore
enklare att anta, att den Nordiska
kulturen stod i en egen ekonomisk
växelverkan genom produktion
och förädling av inhemska råvaror.
Alltså en egen hemmaproduktion
av koppar och brons.
Det finns inga historiska belägg för
att Norden haft en kopparstenålder
eller att Nordens bronsåldersfolk
hämtade vare sig koppar eller legeringsmaterial i sitt eget område. I
minst ett årtusende hade kunskapen om bronstillverkning funnits i
Sydeuropa, innan kunskapsspridningen har gått upp genom Europa
till Norden. Men när kunskapen att
tillverka koppar och legera den till
brons väl borde ha nått oss, hade
kunskapen precis försvunnit, anser
känd forskning. Jag har svårt att
förstå logiken i detta resonemang.

Även om forskningen i dag inte
kan bevisa något annat tycker jag
det är mer sannolikt att tro på andra, framtida forskningsresultat.
Att märkliga uppriggade stenar
ligger på linje och i leder, som visar
vägen till våra koppargruvor, väcker
andra tankar och frågor. Har stenarna någonting med bronsålderskulturen att göra? Om de inte har det,
vad är det då fråga om?
Ingen människa kan flytta dessa,
många gånger kolossalt stora stenblock, så bara av den anledningen
anser geologerna att stenarnas
belägenhet är inlandsisens verk.
Har inlandsisen lagt blocken uppe
på bergen och dessutom lyckats
lägga småstenar under blocken?
Har inlandsisen dessutom lyckats
lägga stenarna på linjer som leder
till koppargruvor och gravrösen?
Om det nu skulle ligga mänsklig
tanke och handling bakom dessa
märkliga och uppriggade stenar,
varför har man då skapat dessa
monument? Vad har den enskilda
stenen för budskap? Och vad har
linjerna eller lederna, som stenarna finns i, för syfte? Hur har
det varit möjligt att dra upp raka
linjer över avstånd på 10-tals mil
och ännu mer? Hålen i bergen, är
de naturliga företeelser? De stora
stenhögarna och rösena som finns
längs lederna och liknar gravrösen
från bronsåldern, är de inlandsisens
verk?

En ovanlig bok som inte är en bok
utan en CD.
Stefan Agorelius, som presenterades i förra numret av Slagrutan,
har fortsatt sitt omfattande arbete
med sten.
I denna CD finner Du stenar i
massor. Berättelser. Informationer.
Funderingar.
Stefan Agorelius skriver: Jag har
länge känt till en del märkliga
stenar utanför det område som jag
behandlade i boken ’De Gåtfulla
Stenarna i Saxhyttan, linjer till
det förgångna’, till exempel Trollberget och Kyrkan i Rockesholm
samt Skallbergskôrka i Gåsborn.
Eller Stora sten vid sjön Kvien,
även kallad Skönheten, som Bernt
Gustavsson i Nordmark pekat ut.
Skönheten är G-märkt på kartan,
så det är inte svårt att hitta den.
linjens förlängning. norra förlängningen.. - - - - - - - - - - - - - Nordenleden börjar på Blå Jungfrun i Kalmarsund och går till
Trondheim. Den innehåller block
men även rösen och gruvor. Totalt
antal objekt är 75.

Slut på utdrag ur Stenarna på
bergen

http://stenarna.com/
www.facebook.com/Stenarna
Skivan är något för Dig som gillar stenar.
Över Sverige redovisas fyra
nästan knivskarpa linjer/leder
längs vilka det ligger i första
hand märkliga stenblock men
även andra intressanta platser.
Blocken ligger till skillnad från
de flesta andra flyttblock fritt på
berggrunden.
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Hur staplar naturen stenar?
Runt omkring i världen kan man
se stora stenar, som ligger ovanpå
andra stenar eller klippformationer. Hur har stenarna kommit dit?
Från: Illustrerad Vetenskap nr. 18,
2007

Man kan mycket väl undra när
man ser högar av gigantiska stenar
ligga i ett i övrigt platt landskap,
men naturen har faktiskt många
sätt att skapa och flytta runt på
stenar. Vattnet i floder, sjöar och
hav kan skjuta runt på mindre
stenar, och tills för 10000 år sedan
flyttade istidernas glaciärer runt

Naturen är en mästare på att inte
skapa kopior. Snarlika snöflingor
är alla unika, det finns inte två
björklöv som är exakt likadana.
Alla människors fingeravtryck är
olika alla andra människors.
Alla stenar är unika. Ingen sten är
identiskt lika någon annan sten.
Stenarna på bergen har dock sina
likheter, liksom björklöven på
träden, eller snöflingorna och fingeravtrycken. Vi skulle kunna säga
att stenarna på bergen är av samma
typ eller art; iögonfallande, återkommande och igenkännbara.
Detta är ett märkligt förhållande
av likhet. Det är också märkligt
att de låter sig samordnas i leder
och geometriska mönster. Är detta
naturens slump, eller vad då?
Och människor; finns två identiska? Lika, ja men identiska?
För några hundra år sedan kom
en engelsk sjöman hem och
berättade om djur som hoppade
på två ben och ungen i en pung
på magen. Professorerna på ett
engelskt universitet fattade då det
vetenskapliga beslutet att sådana
djur inte finns. Kängururerna är
idag Australiens nationalsymbol

på Nordeuropas stenar. Isen kunde
flytta stenar på upp till tusen ton
många kilometer, och isen kunde
också lyfta stenarna uppåt. Inte alla
stenar har dock flyttats. När väder
och vind bryter ned bergen blir de
till lera, sand och sten i alla storlekar. Lera, sand och mindre stenar
förs bort av vatten och is, medan de
stora stenarna blir liggande. Efterhand som bergen slits ned och
dalarna fylls med sand och grus,
förvandlas landskapet från branta
berg och dalar till en platt slätt med
spridda högar av sten, som helt
enkelt är resterna av det nedslitna
berget. De nedersta gigantiska stenarna är i verkligheten den fastsittande toppen av det berg, som nu
är begravt under sin egen sand.

JORDSTRÅLNING FINNS
INTE
Franska vetenskapsakademien
beslöt 1702 att jordstrålning inte
finns och fördömde därmed slagrutan. Kunnande har varit oförändrat
i 300 år. Många som förfäktade annat kallades häxor och eldades upp.
I Sverige har femton läkare på
uppdrag av socialstyrelsen beslutat
att magnetfältssjuka inte finns och
att eventuella besvär har psykiska
orsaker (jan 1995). (Socialstyrelsen
sanerade ett par år tidigare sina lokaler mot skadliga magnetfält (trots
att de inte finns)).
Det tog medicinprofessorerna på
1800talet 35 år att acceptera att
tvätta händerna mellan behandlingarna och operationerna. Dom hade
bestämt att Semmelweiss bakterier
inte finns. Det fanns ju en risk att
de tvättade sig i onödan.

Såvitt är känt så påverkas bina av
den placering de har i förhållanden
till jordenergierna. Samhällena är
starkare och honungsskörden blir
större om man placerar dem med
hänsyn till jordenergierna. Jag har
funnit en artikel av Britt-Marie
och Staffan Tegebäck som visar att
samhällen som står i ett currykryss
har gett upp till 45 % större skörd
än de som stått emellan linjerna.
Detta försök gällde 13 samhällen
så det är för lite att dra slutsatser av
menär en bra indikation. Samhällena bör ställas så att en och helst
två currylinjer går in i flustret. Bina
framför allt, men även biodlaren,
blir lyckligare om kuporna står på
rätt plats.

På universiteten studeras inte
jordstrålning. Jorden är ju kall
eftersom vi kan stå på den. Det
är lättare att förklara alla världens
rutgängare som lite knäppa. Men
i ärlighetens namn så måste
kontateras att det finns många
vetenskapsmän som tror både på
jordenergier och på Gud men det
är inte bra för karriären att låtsas
om.
HAR DU MIGRÄN?
Kolla energierna på din sovplats
och kanske arbetsplats och andra
platser där du sitter eller ligger
mycket. En currylinje eller en
vattenåder kan göra att platsen
inte är bra för dig.
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3. Olika redskap
Eftersom det är människan som är
själva instrumentet, borde ju själva
slagrutan kunna ersättas med något
annat som fungerar som visare.
Istället för den traditionella slagrutan finns numera också en handfull
olika andra redskap, eller “visare”.
De vanligaste visas här nedan.
3.1 Pekare
Det vanligaste redskapet i dag är
antagligen två L-formade metalltrådar, som hålles i kortändarna i
varsin hand. Dessa kallas pekare
eller vinkelpinnar. När slagrutepersonen passerar ett jordstrålningsfält
går pekarna antingen ihop eller
isär. Detta då en liten förändring
av handens läge gör att pekarna lätt
kommer i rörelse.

3.4 Högre känslighet
En del personer föds med en
mycket högre känslighet för jordstrålning än genomsnittet. Dessa
personer behöver inget redskap
för att detektera jordstrålningen,
utan får kroppsliga effekter när de
passerar över t.ex. en vattenåder.
Det kan börja sticka i händerna,
armarna kan börja darra eller personen kan känna en krampliknade
känsla i armar och ben.
Ovanstående är klippt ir kompendiet “Slagruta och jordstrålning”
I kommande nummer av Slagrutan
kommer tips på “Gör Dina egna
redskap”.

3.2 Slagruta
Den traditionella träklykan har
ofta ersatts med en av plast- eller
metalltråd som böjts på mitten och
fixerats med hjälp av tråd eller dylikt. Plastklykan hålles sedan som
en traditionell slagrutan.
Fördelen med dessa är att de inte
mister sin spänst och att materialet
är lättare att få tag på. Det viktiga
är att materialet är spänstigt och
inte går av när det böjs. Använder man sig av en grenklyka som
slagruta är träslagen sälg, rönn, pil
och hassel passande, tack vare sin
spänstighet.
3.3 Pendel
Pendeln är ett annat redskap. Denna hålls i fingrarna och börjar, med
hjälp av små rörelser i fingrarna,
pendla och rotera då man kommer
i ett jordstrålningsfält uppkommet
av t.ex. en vattenåder.
Alla dessa redskap kallas dock ofta
för slagruta, trots att det egentligen
är den traditionella grenklykan
som är den “riktiga” slagrutan.
Gemensamt för dem alla är att de
hålls så att endast en liten påverkan
får dem ur sitt jämviktsläge, d.v.s.
de “slår”.
Varför vissa utslag fås uppåt och
andra nedåt finns idag inget klart
svar på.
Ett samband mellan de tre
ovanstående redskapen finns dock.
Ett utslag uppåt med slagrutan
motsvarar att pekarna går utåt och
pendeln rör sig medurs.
12
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När och var?

Några ord
Aura: Ett fält - en utstrålning sammansatt av lika
färger som omger människor, djur och växter. Fälten
kan variera i storlek och färg beroende bl.a. på hälsa,
sinnesstämning och energi-påverkan.
Bergsprickefält: Jordstrålningsfält av
skadlig typ som uppstår över bergssprickor och
krosszoner.
Chakra(s): Hjul (= enl. sanskrit) De uppstår där
kroppens icke-fysiska energikanaler (meridianer)
sammanstrålar i energikanalscentran. De sju största
chakras nerifrån: Rot (röd), Sex/mjält (orange),
Solarplexus (gul), Hjärt (grön), hals (ljusblå),
Pann/tredje ögat (mörkblå), Kron (violett).
Chakralinjer: De sju stora chakras
har var sitt gitternät på marken med N/S
och Ö/V orientering. Sex/mjältchakranätets
korspunkts”sprötändar” användes vid avstörning enl.
A Groths metod.
Currylinjer: En typ av regelbunden jordstrålning som bildar rutnät med ca. 4 meters linjeavstånd
mellan linjer av samma polaritet. Linjerna är
orienterade i SV/NÖ och SÖ/NV.
Currykorspunkt: (alt. Currykryss) En yta
där två Currylinjer korsar varandra.
Dubbelkorspunkt: Ett område där Curryoch Hartmannkorspunkter sammanfaller.
Gitter/Gitternät: Kallas ofta rutnät.
Termen vill ge en tredimensionell bild av de olika
rutnäten som går som ridåer genom landskapet.
Hartmannkorspunkt: (alt. Hartmannkryss).En yta där två Hartmannlinjer korsar
varandra.
Hartmannlinjer: En typ av regelbunden
jordstrålning som bildar rutnät med drygt 3 meters
linjeavstånd mellan linjer av samma polaritet. Linjerna är orienterade i N/S och Ö/V.
Healingpunkter/välgörande jordstrålning:
En del jordstrålning är välgörande för människan.
Cirklar eller kvadrater benämns healingpunkter. Det
finns även välgörande linjer.
Jordenergier (strålning): Är ett
samlingsnamn för energier som strålar till och från
jorden. Jordenergier är bl.a. de fem vanliga linjetyperna: Curry, Hartmann, vattenåder, jordström och

bergsprickefält (Observera! jordeneriger är inte
elektromagnetiska fält, magnetfält eller radioaktiv
strålning).
Jordström: En typ av oregelbunden jordstrålning (jmf. vattenådror) där både riktning och bredd
varierar om man följer linjen. Speciellt linjens mittzon (ca. 30 cm) är skadlig. Färgen är svart. Enligt A
Groths frekvenstabell är jordströmmens grundfrekvens: 47,3 Hz (jmf elektricitet: 50 Hz.)
Avstörningsfrekvens: 94.5 Hz.
Leylinjer: Benämning på jordstrålningslinje
som är uppbyggd av flera smala parallella linjer.
Ibland förbinder en leylinje gamla kultplatser med
varandra.
Pekare: Tunna L-formade vinkelpinnar av
metall.
Pendel: Vanligtvis en tunn tråd eller kedja med
något form av lod. Kan vara av olika material.
Polaritet: Är antingen (+) maskulint (Yang)
eller (-) feminint (Yin). Om man frågar efter
positiv polaritet går - för de flesta - slagrutan uppåt,
pekarna slår inåt och pendeln rör sig medurs. Vid
negativ polaritet går slagrutan, pekarna och pendeln
omvänt. När vi talar om polaritet är det viktigt
att vi säger positiv polaritet eller negativ polaritet
(och inte enbart (+) eller (-) för att undvika missförstånd. I begreppen positiv alt. negativ polaritet
ligger inte någon värdering.
Slagruta: Smal Y-formad grenklyka. Idag tillverkas ofta slagrutan av två smala plastpinnar som
surras samman i ena änden. Den hålls sedan som en
trad. klyka.
Störzon: En yta där jordstrålningsfenomen
påverkar olika former av liv mestadels negativt.
Vattenåder: Över vattenådern bildas ett jordstrålningsfält som kan indikeras med slagruta exempelvis
vid brunnsletning. Vattenåderfältet korresponderar
mot vattenåderns riktning och bredd. Det är ej bra
att sova över en vattenåder, särskilt inteom denna
korsar en annan jordstrålningslinje.
Växelströmsparallellerna: Kraftfält
som medför slagruteutslag för vatten, runt eller på
ena sidan om en äkta vattenåder. Trots att de inte
innehåller något vatten. De kallas lilla och stora
parallellen. Denna störning tycks ha uppstått på
grund av påverkan från vår tekniks elektromagnetiskafält

andra ord

Så säger jag till Er efter mina forskningar om
atomerna följande:
Det finns ingen materia i sig!
All materia uppstår och existerar endast genom
en kraft som sätter atomdelarna i rörelse så
att det bildas och sammanhålls till det minsta
solsystemet.
Materia i sig existerar inte.
Det finns bara den livgivande, osynliga, odödliga
Anden som ursprung av materien ………., som
jag inte är rädd för att kalla Gud.
Atomet öppnar porten till den förlorade eller
glömda andens värld för mänskligheten.
Max Planck
1858 - 1947

Månförmörkelse är precis som solförmörkelse
ett sällsynt fenomen, och det kommer ta ett
tag efter månförmörkelsen 28 september
innan vi kan se en delvis eller total månförmörkelse igen.
7 augusti 2017 – delvis månförmörkelse
31 januari 2018 – total månförmörkelse
27 juli 2018 – total månförmörkelse
21 januari 2019 – total månförmörkelse
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Bor knytten här?
Där fairy gates är ett
miljöproblem
Wayford Woods i södra
England har fått ett nytt
miljöproblem. Fairy Gates i
hundratal har börjat mystiskt
börja uppträda i skogen vid
foten av träd. Ibland har små
leksaksmöbler med stolar och
sängar hittats bakom dörrarna. Förtjusta barn har börjat
flockas kring dem som lämnar
små lappar till fairys och som
försäkrar ett de tror på att de
finns och ber dem att uppfylla
deras önskningar.
Wayford Woods Charitable
Trust som förvaltar skogen
blivit alltmer oroade av de
eventuella skador som kan bli i
träden där dörrar har skruvats
fast i dem och det skräp som
blir i skogen av alla små lappar
som blåser omkring i landskapet.
”Kvalitetskontroll” har införts
och man försöker informera
folk om att fairys är skygga av
naturen och att de inte skulle
vilja bo färgskrikande rosa
dörrar. Samtidigt försöker man
hålla rent i skogen från alla
vinddrivna små lappar, liksom
dörrar med farliga spikar som
lossat från träden.

Vi är inte anti-fairy förklarar man,
men vi har små dörrar överallt. Det
är risk att det håller på att bli okontrollerat.
Förra året dök en hel lekplats upp
vid foten av träden komplett med
två fot höga gungor och rutchbanor. En del äldre har börjat klaga
som minns hur skogen var när den
var orörd innan. Vissa små dörrar ligger långt från stigen så när
barnen kommer för att se dem blir
blåklockor nedtrampade.
Vissa dörrar har slitits bort från
träden, kanske av missnöjda
besökare. Man försäkrar att det inte
är ansvariga från Wayford Woods
Charitable Trust som har gjort det.
Man menar att man inte vill verka
mot fairies men man bekymrar sig
över att träden skadas.
Informerandet av folk verkar dock
ha lyckats. Numera skruvas de inte
fast utan sätts dit med stolpar istället. Man verkar ha förstått att fairys
inte gillar dörrar som syns trettio
meter bort. Och som en i styrelsen
för Wayford Woods Charitable
Trust sa: Ingen vet vem som slitit
bort dörrarna från träden. Det kan
ha varit goblins.
Källa: TheIndependent, 2015
Bilder: www.etsy.com, 2015
Mikael Kvist
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Paul skriver om benkerenergierna

Benker skiss finner Du på motstående sidan 14

Benkerlinjens rutmönster
Benkerrutorna bildar ett chackrutemönster, där en ruta är positiv
är sidorutorna negativa. Efter ca 45 min, mer eller mindre beroende
på vilken tid på dygnet, skiftar rutorna polaritet. Det är yttelinjerna
som byter polaritet, mittlinjen är neutral.
”Parketten” diagonalt rutnät
Parketten består av enkla linjer, 45 grader lutning, där varannan
linje är Curry AGS66 och varannan Odin AGS70
Alla linjer i en riktning är positiva (+)ca 16 min, neutrala ca 4 min,
negativa (-) 16 min och neutrala 4 min. Hela cyklusen ca 40 min.
Linjerna vinkelrätt imot har motsatt polaritet och är neutrala
samtidigt med de andra.
Stjärnmönstret 2 olika rutnät
Ytterlinjerna i trippellinjen har samma polaritet och mittlinjen motsatt. De är pos/neg i ca 40 sek, blir därefter neutrala i ca 20 sek.
Därefter skiftar de normalt polaritet. Syklustid ca 2 minuter.
Trippellinjen går från ett hörn i Benkerrutan till hörn i motsatt sida
i nästa rutor.
Torlinjens rutnät
Torlinjen AGS60, som delar Benkerrutan i 16 delar och ingår i
yttre linjerna i Benkerväggen, byter polaritet ca var sjätte sekund.
Rutnätet är tredimensionalt, då det också finns horisontella
Torlinjer.
Jordpuls
Jordpuls AGS42 är en triangelformad fristående linje där sidorna
är positiv, negativ och neutral. Efter ca 30 sekunder byter de till
ny polaritet. Det gör en syklustid på ca 90 sekunder.

Slagrutans form.
Slagrutans längd, tjocklek och
material avgör naturligtvis
mycket av spänningen i den och
hur den rör sig i förhållande till
hur du håller den. Du kan låta
ändarna peka bakåt, rakt ut åt
sidorna eller kanske en aning
framåt. Det spelar inte så stor
roll vilken form den uppspända
slagrutan får. Huvudsaken är
att den slår när den skall.
Det viktigaste för slagruteanvändning är att du provar dig
fram och får ett grepp som passar dig och din slagruta. Det är
bara att slappna av i skuldrorna
och sätta igång. En del håller
slagrutan högt och händerna
nära varandra. Det är en arbetsam ställning för både nacke.
Skuldror armbågar och handleder. Det går naturligtvis att
arbeta så kortare perioder men
skall du arbeta mycket; sänk
skuldrorna, ha ungefär lika brett
mellan händerna som mellan
armbågarna och håll underarmarna ungefär vågrätt. Det blir
en vilsam arbetsställning.
Utslag.
Slagrutan kan i huvudsak ha
tre olika utslag. Neråt. Uppåt.
Lätt skakning eller självning.
Men vad betyder utslagen. Nä
vi jobbar med att finna storlek
på något eller övergång från en
energi till en annan är det oftast
själva utslaget som är viktigt.
Alltså att slagrutan rör sig något
föär att markera det vi söker
efter. När det gäller frågor som
kräver ja eller nej är det viktigare att veta vilka utslag som
betyder vad. Här kommer vårt
personliga val in. Någon vill att
när slagrutan rör sig uppåt så
betyder det att den rör sig bort
från något och nstoppar oss från
något. Denna reaktion utläss
då som NEJ. Motsatt så när
slagrutan rör sig neråt söker den
sig mot något och då betyder
det JA. Betänk att oklara frågor
ger oklara svar eller idiotrespons.
Geir Wollmann skrev detta.
Gör egen slagruta. Nästa nummer.
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Räkna Knytt är inget
nytt!

En presentation av Dr Jim Butler
och ELFEN Project

Jim Butler är intressant för han
talar om hur vissa platser har bättre
egenskaper än andra att ”lyfta på
slöjan” till parallella verkligheter.
Han sätter den självtransformerande funktionen inom människan
som den viktigaste egenskapen för
möten. Han ser alltså på rapporterna om möten med naturväsen som
ett portfenomen med både inre och
yttre faktorer. Statistiken han har
fått fram i sin undersökning är i
många stycken förvånande.
Lavinartad respons
Butlers första intervjuer och studier
började som ett hobbyprojekt. Men
efter att han hållit några föreläsningar om sina resultat fick han
en närmast lavinartad respons och
kontakt med massvis med nya
personer som upplevt naturväsen.
Först efter sin pensionering från
undervisningen vid University
of Alberta har Dr Butler kunnat
lägga full tid och resurser i ELFEN
Project.

67% av tillfällen. För hela 62% av
de tillfällen då en annan person var
närvarande, bekräftades mötet av
den andra personen!
Oväntade siffror
Det finns en hel del oväntade
siffror i statistiken. Att de flesta
möten sker i naturlandskap 46%
var väntat. Men att 23% skett i
närheten av hus var förvånande och
att hela förekom 27% är inomhus
var överraskande. Att flesta iakttagelser sker i skogen är lätt att
tänka sig, likaså kring stenar och
vatten. Men att hela 25% av rapporterna kom från stadsområden
var oväntat. Att män och kvinnor
ser naturväsen lika ofta hade jag
själv inte gissat.

Barn och vuxna
Det är en viss skillnad mellan
vuxna och barn i statistiken. Ett
barn som ser naturväsen är något
mer benägna att se dem igen. 53%
av barnen har haft flera observationer. Vuxna har bara haft upprepade möten vid 30% av fallen. Vid
86% av tillfällena har barn stött på
eller lekt med mer än en varelse.
Vuxnas möten involverar också fler
än en varelse vid 61% av mötena.
En annan intressant observation är
Undersökningen
könsfördelning. 87% av alla iakttaELFEN Projektet grundades 1998 gelser var osäkra om kön, i synnerav Dr Jim Butler, Ph. D., en högt
het när små älvor uppträder i större
respekterad professor vid Univerantal. Av de iakttagelser där kön
sity of Alberta och en internatiokunde urskiljas var 85% manliga
nell auktoritet på naturvårdsbiologi, och endast 15% var kvinnliga.
naturreservat och naturskydd.
E.L.F.E.N. är en förkortning av
Gränsfenomen
Elemental Life Form EncounI rapporten nämns också fenomen
ters in Nature (övers: Möten med
som jag kallar för gränsfenomen.
elementära livsformer i naturen).
Alltså sådana som uppstår när två
Undersökningen vände sig till
verkligheter endast delvis går in i
personer som hade stött på väsen
varandra. Under sådana omstänsom kan beskrivas som elementadigheter kan till exempel
rer, naturandar, pysslingar, tomtar,
ljudet av skratt uppfattas (låter som
fauner, småfolk, nymfer, älvor, feer
en grupp av små barn), utan att
eller andra slags naturväsensformer. någon är synlig för ögat. Det har
Möten med spöken, uppenbarelser, rapporterats i 11% av beskrivninänglar, eller UFO:n var inte föremål garna. Det finns en hel del rapför undersökningen. De första 200
porter och beskrivningar av att
intervjuerna med personer som haft naturväsen lämnar fotspår efter sig
möten med naturväsen bedrevs till utan att de syns. Naturväsen obstörsta delen i västra Kanada.
serverades också kunna försvinna
efter behag, rusa iväg med onormal
Bekräftade möten
hastighet och ibland hoppa in i en
Dr Butlers egen hypotes om denna sluttning eller klippblock
samling av observationer är att det
handlar om “riktiga”, inte inbillade, Butlers hypotes
varelser och samhällen. Man kan
Hur summerar då Butler dessa
förstå det av statistiken. I motsats
möten och vad orsakar dem? Han
till den allmänna föreställningen
menar att det handlar om riktiga
om fairymöten är människor inte
varelser och samhällen. ”De finns i
alltid är ensam när det händer.
ihållande tillstånd av vibrationsfält.
Människor som rapporterat att
Olika former av naturvarelser lever
mötet skedde i närvaro av en annan och skiktar sig inom olika frekvensperson var upp 33% av tillfällena.
er. Grupper och individer behöver
Ensamma med upplevelsen vid
modulera sina frekvenser för att
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vi ska kunna se dem. Tomtar och
älvor till exempel verkar upprätthålla tillstånd synliga för oss under
flera timmar, medan endast några
minuter för älv-former.”
Förutsättningarna för möten
Dessa unika möten tycks ske enligt
vad Butler kallar för en miljö av
multipel närvaromiljö - en slags
parallell verklighet i utkanten av
mänsklig perception, som visas
under en eller flera förutsättningar.
Dessa förutsättningar benämner
Butler som: Självtransformerande,
miljötillåtande (Ingressportaler)
och även rent slumpmässiga.
Ingressportaler
Det Dr Butler kallar för miljötillåtande förutsättningar är kanske
det om är mest intressant ur slagrutesynvinkel. Han menar att en
omständighet är miljötillåtande
”när eller var en plats uppvisar varians att tillåta en större likvärdighet
i egenskaperna i våra synliga ljusfrekvenser som delar upp perceptionen om livets dimensioner som
vi föreställer oss dem”. Jag skulle
uttrycka det med mina ord som att
parallella verkligheter ligger tillfälligt och lokalt närmare varandra på
vissa angränsade platser. Dr Butler
kallar dessa platser för ”Ingressportaler” (övers: ”Ingress Portals”)
och är ofta förbundna med specifika egenskaper.
Ingressportalers egenskaper
Dr Butler har räknat upp dessa
karakteristiska egenskaper eller
omständigheter hos Ingressportaler.
En plats där ”slöjan är tunnare” eller
”slöjan lyftes” hänvisar ofta till upplevelsen av sådana omständigheter.
Här är några miljötillåtande omständigheter som Butler nämner:
Dimmiga platser
Rinnande vatten
Åska
Platser med kristalliserade strukturer
Leylinjer
Platser med magnetfält
Platser med geotermisk aktivitet
Sten med specifika mineral
Hur uppfattar naturväsen mötena?
Småfolket kommunicerar ganska
ofta avsiktligt med människor (23%
av mötena). Älvor och tomtar i rapporteringen antingen “presenterar
sig” eller verkar mycket förvånade
när människor stött på dem. Små
älvor som leker sinsemellan i
närheten av mänskliga hem stannar
uppmärksamt och stirrar tillbaka
när de är medvetna om att en människa faktiskt tittar på dem. Det
verkar vara något de inte förvän-

tar sig och det är obehagligt för
dem. I flera fall verkar de mycket
förvånade.
Att förhålla sig till detta
Om nu dessa verkligheter existerar fysisk parallellt med oss
väcker det en hel del frågor. Hur
interagerar vi på bästa sätt? Och
hur kan man förhålla sig till dessa
parallellt existerande varelser och
verkligheter? Dr Jim Butler nämner
att ursprungsbefolkningen utmed
Kanadas västkust berättat följande:
“Vi lever i harmoni med dem. Vi
erkänner varandra som om vi ömsesidigt delar samma utrymme.”
Mikael Kvist
Källa: www.elfenprojekt.com.
Illustrationer: Mikael Kvist, ur
boken Devor, älvor och änglar
Figur: Regina Larsson
Foto: M. Kvist

Om Mikael Kvist
Mikael Kvist är författare till till 12 böcker
och häften. Däribland Kort och Gott om
Knytt, och häftet Naturväsen, 2000 respektive
1999. De är resultatet av ett liv med dessa
varelser och en mängd fysiska möten på speciella platser. Han har även översatt till svenska
Devor, älvor & änglar av W Bloom, 1992 och
illustrerat ett flertal andra titlar. Böckerna
finns på www.spektra-art.se där man också
hittar Pan & Naturandarna av Crombie.
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Kassören har ordet!

SSFs ekonomi
Som jag skrev i nr 79;”Om inga
oförutsatta kostnader dyker upp
under resten av året, ser det ut som
om vi klarar ett resultat nära noll”.
Just nu pekar prognosen åt det hållet.
Så vill jag påminna om de något
förändrade medlemsavgifterna för
2016. De återfinns på sidan 2 i
detta nummer av Slagrutan.
Som ledamot i styrelsen för Egons
fond, är det glädjande att kunna

meddela att, efter vederbörlig
ansökan, har styrelsen beslutat att
dela ut medel till Rolf Heinemann.
Rolf har deltagit i ett kunskapsutbyte och övningsdagar (delvis med
H3-antennen) i Tyskland. Flera
intressanta programpunkter fanns
på agendan, bl a ”hus- och sovplats
undersökningar” och ”vad gör huset
med oss?” – energetiska byggfel vid
användningen av huset.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energetik

SSF ser fram mot att få ta del av
dessa kunskaper, dels i Slagrutan,
dels på kurser och konvent.
I och med detta vill vi i styrelsen
för Egons fond återigen påminna
om möjligheten att ansöka om bidrag. Stadgarna hittar ni på http://
www.slagruta.org/egonsfond.html

Informera - prova på
Sök kontakt med Ditt lokala
studieförbund, ex.vis Vuxenskolan. Gör en iformation tillsammans. Studieförbundet annonserar och håller lokal (om Ni
har kommit öäverens om det).

Vi måste bli fler!
Varför?

Är vi fler så ökar möjligheter till
intäkter (fler medlemsavgifter)
kunskaper (fler som delar med sig)
utbildningsmöjlighter (ökade resurser)
kurser (fler som kan lära ut)
möten (fler som kan anordna)

Beställ en materielsats
Slagrutan, äldre
Broschyrer
Pekare
Slagrutor
Pendlar
Pekarehandboken

Rekrytera två och var med i tävlingen.
Sidan 20

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris
I nästa nummer sv Slagrutan presenteras övriga artiklar till salu.

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.

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda
sökredskap

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDETS
SKRIFTSERIE
NR 1
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Stenringen
Jordpuls
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Pack och porto 42 kr.

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

Pris Medlem
270 kr 220 kr
Slutsåld
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
140 kr 120 kr
30 kr
30 kr

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

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Egon
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.
Agne 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

Skåne är stort!

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

Finns inget grupptryck där? Eller kan det bli?

Känner Du för att skapa någon intressegrupp i Skåne? Kontakta info@slagruta.org så kan Du få reda
på vilka likasinnade som bor i Skåne.

Östergötland är också stort.
gängare. Anders Davidsson når Du på mejl slagruta@boremail.com

Här nedan finner Du Östgötar på Omberg

Där finns också många rutÄr Du facebookansluten?
Titta in på grupperna:
Slagruta Västkusten
Slagrutan i vardagen
Slagrutans forum
Slagruta Skaraborg
Slagruta och pendling
slagrutans intressegrupp
siljansbygden
Fler tips?
Meddela
redaktor@slagruta.org
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Att hitta åder och gräva källa.
Detta är ett försök att göra en
minst tiosidig berättelse mycket
kort.

Då jag växte upp arrenderade min
far en gård med en källa 160 meter
från huset och närmare 30 meter
lägre än huset. En man med 4 vuxna pojkar ville gräva en källa nära
huset. De var fattiga och behövde
arbete. Vår hyresvärd ville inte
kosta på en källa och kanske litade
han inte på slagrutemannen särskilt
förståeligt eftersom huset låg högt
i förhållande till omgivningen. En
dag kom slagrutemannen till oss,
bröt en grenklyka testade och sa
”här korsar 2 källådror varandra
med knappt en meters skillnad i
djup”.
Det var på våren och växtligheten
hade inte börjat grönska. Han satte
ut pinnar tätt där källådrorna gick.
Sen sa han ”när gräset kommer då
kommer ni antagligen att se att
det finns källgräs över där ådrorna
går för det är sådan mark här att
källgräset nog trivs”. Detaljer om
förhandlingar med värden minns
jag inte för jag var ca 12 år. Det
blev källgräs i tydliga rader, men
det fanns en och annan planta även
på andra ställen. Jag minns det inte
som gräs utan som en yvig planta
med små vita blommor. I min
trädgård finns liknande plantor där
jag inte klipper regelbundet.
En dag kom mannen och sa: ”Jag
gräver källan och kommer det
inte vatten som jag sagt då fyller
jag igen och det kostar ingenting”. Han visste djupet men jag är
osäker.
”Kommer det vatten då skall jag ha
så många kronor per meter om det
är jord och så många kronor metern för berg för jag kan inte känna
om det är berg”.
Det blev beslutat att han fick gräva.
Alla grannar var intresserade om
det stämde med två ådror som korsade varandra och kom på kvällarna en sväng för att se hur djupt han
grävt. Jag minns det väl. Då han
var nästan nere vid djupet för första
ådern då var det plana berget. Pessimisterna stod vid källkanten och
sa ”Det finns inte en källåder en
halv meter ner i berget och inte en
till efter knappt en meter ytterligare”. Han såg själv bekymrad ut,
gick upp ur källan och hämtade
20
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Returadress vid adressat okänd:
Svenska Slagruteförbundet
Norrsunda Kyrkby 103
155 95 ROSERBERG

I förra Slagrutan stod:

Rekrytera minst 2 nya medlemmar
så är Du med i rekryteringstävlingen
3 priser.
1:a SSF-tröja+ lyxpekare+träpendel
2:a SSF-tröja + lyxpekare
3:e SSF-tröja

Ny medlem anmäls till medlemsregistret senast 31 december.
När ny medlem betalat medlemsavgift senast januari 2016 deltar
Du rekryteringstävlingen med
denne.

10 nya medlemmar anmälda till och med tidningens tryckdatum.
Läser Du detta före nyår så har Du fortfarande chansen.
en klyka och gick ner igen. ”Jo det
finns en åder en meter ner och en
korsande lite djupare” säger han.
Det blev sprängning i berget och
allt stämde exakt med ca en halv
meters fel på djupet till ådrorna
från marken räknat. Vi var aldrig
utan vatten trots torrår då man
befarade vattenbrist. Det var så
djupt att det var svårt att pumpa
upp vattnet och handpumparna
slets hårt.
Alltså har jag aldrig tvivlat på att
det går att ta ut källådror, men
erfarenhetsmässigt så finns det de
som inte är tillräckligt känsliga för
att känna korrekt. Att det är kroppen som känner ådern och inte
pinnen det har jag alltid trott. Jag
har jobbat med avancerad teknik
och en del tror att det sätter naturlagarna ur spel, men så är det inte.
Jag undrar vilken växt är det som
de kallade för källgräs?
Olle Slätter
Högamonvägen 12
610 10 Ljusfallshammar
Tfn 0122 401 36 (någon svarar
oftast, men vi har ingen skvallerbytta)
E-post olle@solljuset.se el 12345@
finspong.com
Besök gärna hemsidan www.solljuset.se där info om bygden finns.

I nästa nummer
Mera ur Jordfpuls.
Gör Dina egna redskap.
Resultat av rekryteringstävlingen.
Så skyddar Du Dig.

