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Ansvarig utgivare: Anne-Marie Carlsson,
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EGONS FOND

Anders Davidsson
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Tel. 0705 87 61 08
Karl-Erik Johansson Ers. Rolf Heinemann
Tel. 0121 21 0 63
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Din redaktör funderar.
Slagrutan nr 83 klar. Skönt.
Det tar några dagar.

Min vision; lite allt mellan vattenletning och astralresor.
Har jag lyckats?
Jag vet inte hur många nybörjare
vi har som läsare men heller inte
hur många astralresenärer.
Vad skall vara med nästa nummer
i december?
Hör av Dig!
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Redaktör Agne Olausson

Medlemsavgiften: 300:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år
Medlemsavgift efter 1/7 160 kr
Prenumeration: 300:-/4 nr.

Litteratur
Sid. 13.
Pyramidruta
PSI-ruta

Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

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

Slagrutan tackar innerligt fotografer
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för bidrag till detta nummer.

Forts från sidan 14.
Skjutspojken fick sitta upp på
hästen igen och envisades med att
klaga över hur kungen betett sig.
Kungen försökte lugna honom
med att de nog skulle bli goda
vänner igen. När de kom fram till
nästa skjutshåll, utfärdade kungen
ett gåvobrev på gästgivaregården i
Västanå till pojken och hans efterkommande. Under sitt namn
Carolus, skrev han: ”När var och
en får göra som han vill, så gör han
som han är karl till”.
I Brastad i Lysekils kommun

16--18 september

Max 12 personer boende i dubbelrum i Arcanumskolan. Bo på
annan plats och vi kan vara fler.
Här kommer, förutom Leif Paulin
också naturläkaren Maud Strömbergson att delta. Även lita annat
smått och gott.
Program med priser och närmare
info finner Du på aktivetetssidan

Välkommen på höstkurs
i Malmö Tema I hjortens
fotspår.

Filosofernas gamla magiska lokal
med underbar liten innegård. Här
får ni leta energier, portaler och
kanske tom se spöken o. munkar.
Plats:Klaragatan 7 Malmö¶
Tid: Fred 23/9 kl 20.00 Start
söndag 25/9 kl 20.00 avslut
Pris: 1000kr/person om vi blir 20
500kr/person om vi blir 40
Betalning sker till undertecknad
vid ankomsten.
Boende: Boende i lokalen med
medhavd sovsäck och liggunderlag.
(BoB,Vandrarhem,Hotell allt går
att ordna efter behov och önskemål
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Återrekryteringstävligen

Retur
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Mer än 100 medlemmar hade inte
betalat medlemsavgiften för 2016.
Ingen hade anmält utträde.
?????????????
Kanske vi inte hade sänt ut inbetalningskort. Kanske någon inte
hade tänkt på att betala.
Vi sände ut inbetalningskort och
en liten morot.
För var femte återvändande lottar
vi ut en bok. 90 återvände. Det
blev 18 böcker. De är nu utsända
och skall ha nått fram.
Medlemsregistret numrerade efter
hand som inbetalningarna kom in.
Redaktören på annan plats
startade slumpgeneratorn och tog
fram 18 siffror mellan 1 och 90.
De två pardades ihop.
Är Du nyfiken på vilka som vann
så kan Du få dragningslistan från
medlemsregistret eller redaktören.
och kassakista)
Mat: självkostnadspris ca 250kr
för hela helgen. Eller tag med mat
eller gå ut och ät.
Anmälan: Via mail annemarie.
carlsson21@hotmail.com
Via tel: 0721 741983, 0707 128304
Fantastiska Leif Paulin (se förra
Slagrutan lär oss hälsopendling och
har även en liten extrakurs för oss i
Malmö. Ni kommer att bli imponerade av hans visdom.
Viviana Eriksson är Medium,
Sierska, Massör mm. Tag med er
ex foto på det eller den ni vill veta
mera om. Hon tar även emot privata konsultationer efter bokning
under kursens gång för 450kr/
person
Lilian Carlsson tar med oss
till sitt hem i Blentarp och
lär oss om smide, örtträdgård,
symboler,energinålar m.m. och
Utflykter till olika energiplatser.

I förra numret av Slagrutan kan
Du läsa om hälsopendling. Nu
kan Du komma med och träffa
Leif Paulin (bilden) och lära av
honom. Tita vänster.

Snart finner Du program och info
på http://slagruta.org/aktiviteter.
html
Är Du inte datoriserad så skriv till
SSF, Hästekasvägen 9,
451 96 Uddevalla
Anne-Marie Carlsson vad ni
önskar. Auraseende, mäta ut sina
hjälpare, slagruta grunder/ mer
avancerade mätningar och hur man
kan påverka, flytta, förstärka eller
neutralicera energiplatser.
Medtag
Dina verktyg, glatt humör
Badgrejer, AGS o Bovisskalor
Ãter igen krav på stort engagemang
och aktivt deltagande

