2017-1

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET

NR 85

Svenska Slagruteförbundet
Norra Jordövägen 6
370 24 Nättraby
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Ortganisationsnummer
874001-1195

Innehåll
Sid 1. Liten pekare
Sid 2.
Styrelse och funktionärer
Innehåll

Sid 12. Våra första pekare

Sid. 3. Ordföranden tar ordet.
Information från medlemsregistret

Sid. 14. Skador från mobiltelefon
Notiser.

Sid. 4 Konvent.
Hamiltons samling
Styrelse och
funktionärer.
Ordförande Anne-Marie Carlsson,

ordf@slagruta.org

Kassör Anders Davidsson
kassor@slagruta.org

Sekreterarre Ann-Britt Hildebrand
sekr@slagruta.org

Ledamot/medlemsregisteransvarig:
Anita Elmerfeldt
medlemsregister@slagruta.org

Ledamot Christina Eliasson
christina.eliasson@slagruta.org

Webmaster Sophie Nyrell
webmaster@slagruta.org
.
Redaktör Agne Olausson
redaktor@slagruta.org

Valberedare Olle Vesterberg
Britt-Marie Lundgren
Anne Björnberg
valberedning@slagruta.org

För år 2017 gäller:

Medlemsavgiften: 290:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 400:-/år
Ansvarig utgivare: Anne-Marie Carlsson,
ordf@slagruta.org

EGONS FOND

Kerstin Brantryd
(sammankallande)
Tel. 0705 87 61 08

2

Anders Davidsson
070 291 70 77
Rolf Heinemann
019-24 07 96

Sid. 5. Del av Hamiltons samling
Sid. 6. Peka in i andligheten.
Sid. 7. Frekvenser i Hertz

Sid. 13. Fortsättning.

Sid 15. Djur och känslighet.
Sid. 16. Gå med pekare.
Sid. 17. Hedared.
Sid 18. Varnhem
Sid 19. Ormsta skålgropar
Sid 20.

Sid. 8. Ett meddelande ur framtiden
Sid. 9. Fortsättning
Sid. 10. Pyramidsida.

att
å
s
ni erial
u
j
5 mat
p
p
o
sst d Ditt
u
n
a
e ntet!
m
m
a
å
t
e
f
Näs inner n konv
frå
vi h

Sid. 11. Jesus hustru berättar

Din redaktör funderar.

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan nr 2 2017 sänder Du till
redaktören, Skummedal 140, 453 92
Lysekil.
mejl redaktor@slagruta.org
tel 0523- 66 25 92
sms 0768 35 62 44

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.

Ordförande tar ordet!
Livet är underbart och i stallen o hagarna
syns det att våren är på väg!
Två Highland Cattel tjurkalvar och nio lamm
hittills varav tre i natt efter 24.00.
Ingen ro och ingen vila här inte!
Jag har insett att min tid inte räcker till och det
är sömnen jag får minska på och det är ju inte så
bra så då måste man prioritera. Önskar därför att
alla medlemmar tänker över och funderar ut en
ny ordförande till nästa år!
Lyckligtvis har jag just i kväll övertalat en gammal fd medlem att komma tillbaka till våran
fantastiska förening.
SSF är en unik förening med medlemmar med otroliga gåvor / förmågor och
kunskaper.
Det är också viktigt att vi ökar vårat
samarbete med länderna runt oss.
Min fråga är om inte någon medlem i
södra Sverige vill samarbeta med Danmarks motsvarighet till SSF?
Att vi även bjuder in våra invandrare och
ser om vi kan byta kunskap och erfarenheter.
Att vi anordnar ex nordiska kurser och
sammankomster.
Väl mött och med önskan om att så
många som möjligt kommer till konventet och tar släkt o vänner med sig 💖
Kramar och kärlek från Blekinge

Missnöjd med förra Slagrutan?

Information från Medlemsregistret
SSF har idag 223 medlemmar. Snart många fler, då påminnelse om medlemsavgift nyligen skickats ut.
Ett antal inbetalningar saknar såväl namn som adress!
Går inte att spåra inbetalaren. Har Du någon kompis som
beklagar sig över att inte ha fått Slagrutan så be hen kontrollera när medlemsavgfiten är betald och sedan ta kontakt
med medlemsregistret.

Javisst är jag det men förhoppningsvis skall
denna bli bättre. Manusstopp var 25 november men jag sände till tryck 23 november.
Då blev det lite för hastigt. Den kräver lite
finlir på slutet. Varför då detta? Jag reste till
Marocko 23/11 och ville absolut att Slagrutan skulle nå Er alla före jul så att det inte
skulle bli som med julnumret förra året som
blev första nummer i år (utan min förskyllan).

Anita
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KONVENT 2017 - 35 års jubileum
Efter flera månaders jobb har vi
fått fram ett program, till kommande konvent, som vi tycker är
både spännande och intressant.
Det har både bredd och djup,
från Egyptens pyramider, nya
moderna behandlingsmetoder,
medeltida kraftplatser, helande
energier, trumresa, trädens hemligheter, meditationer till slagruteri, linjer och vattensök.
Vi får besök av Sandy McKenzie
från engelska slagruteförbundet.

Ulla och John Hamilton har
skrivit och givit ut 4 böcker samt
andra skrifter som berör vår
verksamhet som rutgängare.
Genom Eva Svenssons samarbete
med Hamiltons så fick SSF köpa
restupplagan av böckerna samt
ta hand om allt i deras arkiv som
berör vår verksamhet.
Det blev mer än 70 fyllda A4pärmar. Thord Nilsson och Anne
Björnberg har gått igenom och
bedömt materialet. Det finns redovisat i Slagrutan nr 4 2016 men vi
återger en del av det här till höger
eftersom det är aktuellt till konventet.

Konvent 2018??
Jamen det är väl aldeles för tidiigt
att fundera på nu?
Nej inte alls!
Träffar Du på ett trevligt ställe?
Tipsa.
Tänker Du på något som kan vara
intressant att höra på?
Tipsa.
Träffar Du på någon spännande
aktivitet?
Tipsa.
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Hon kommer att hålla två föredrag
och en kurs som tolkas till svenska.
Sandy kommer att tala om magiska
pendlar, mönstrets kraft och gamla
kultplatser i USA och Europa.
Vi uppfattar det som att man har
kommit längre i England inom vårt
område än vad vi har. Därför kan
det vara intressant för oss att få ett
utbyte med engelska förbundet.
Vrigstad värdshus, där vi ska vara,
har hotellstandard och i övrigt gott
om plats för sammanträde, kurser,
föredrag och mingel. Efter hårda

förhandlingar har vi fått mycket
bra pris för allt, som ligger på
vandrarhemsnivå. Även i övrigt har
det gått att hålla kostnaderna nere.
Det blir med andra ord billigt att
deltaga i Konvent 2017 med tanke
på vad vi får.
Mycket välkomna!
Arrangörerna
Olle Vesterberg Anita Elmerfeldt
Programmet i helhet skickas
till alla medlemmar i slutet
av mars Se också sidan 3 i
Slagrutan nr 4 2016.

Material från Ulla och John
Hamiltons samlingar.

och allt ska inte arkiveras, men
frågan är vad vill vi arkivera.

SSF har fått en hel del material
från Ulla och John Hamilton. Jag
har nu gjort en första genomgång
och katalogisering av materialet.
Det är manus i olika tillstånd av
färdigställande till de böcker som
har utgivits, samt en hel del kopierat källmaterial till dessa. Det
finns även material/manus till ett
par sagor som inte givits ut som
böcker. Och en hel del kursmaterial och tidningsurklipp.

Ej arkiverat material föreslås delas
ut eller säljas till medlemmarna
t.ex. vid kommande konventtet.

Materialet är på över 20 000 sidor

Lyssna på klangsten.
Gå in på slagruta.org och
lyssna

Inledningen till innehållsförteckningen finner Du till höger. Den är
bara ett utsnitt. Originalet innehåller också antal sidor men det
fick inte plats här.
En del av ovanstående kommer att auktioneras ut på konventet
i maj

Hur är det möjligt att just jag fick
denna lilla solstråle i mitt liv?
Filosoferande till mamma vid
sängdags:
Mamma jag har fem hjärtan, an-

Har Du klangstenar eller nars skulle inte alla få plats. Ett
stenar med klang
med kärleken till släkten, ett till
hos Dig?
familjen, ett till kompisarna, ett
Berätta om dem. Spela in dem.
Delge oss andra läsare.
Se Slagrutan 4 -16 sidan 12 - 13.

med kärleken till den jag kommer
att bli kär i och ett med kärleken
till glädjen.
Filosofen är 8 år.
Morfar
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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
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 komos 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!

En medlem skrev ovanstånde.men jag vet inte om han vill vara namngiven.

Snart är våren här.
Foto; Gun Westerberg
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Ett sätt att lära sig att arbeta med Frekvenser som
mäts i Hertz
För oss som lärt oss att mäta
frekvenser enligt Arne Groths
stegskala har det känts konstigt
att gå över och mäta frekvenser
i Hertz. Det är onekligen en fördel
om man använder en mätmetod
som är vedertagen i flera länder.
Det blir dessutom en stor fördel
om man mäter med en metod som
kan försvaras rent vetenskapligt.
Det är nämligen så att om man
mäter upp att en energi har en viss
frekvens, så kan den frekvensen
släckas ut helt om man med en
tongenerator lägger på en signal
som har den dubbla frekvensen.
Det här innebär att om man hittar
en Currylinje eller ett Currykors
som har frekvensen 202 Hz så blir
man störd av denna energi om man
har sin säng placerad över den
eller om man har sin skrivbordsstol över en sådan punkt där man
sitter och arbetar. Startar men en
tongenerator och rattar in den dubbla frekvensen 404 Hz så får man
inge utslag över huvud taget från
de störande Currylinjerna.

Det har varit svårt för gemene man
att få tag i en tongenerator. Vi har
nu funnit att det går att ladda ner en
App till mobiltelefonen som heter
”Frequency Sound Generator”. Det
är en gratis App till Android men
kostar 10 kronor till I-phone.
Med denna App kan du vrida

Hej
Min email är denna majsan316@gmail.com
Ett ställe som jag skulle vilja ha hjälp med är Lunda
i Vallentuna.
Om du vet någon eller några som bor i mina trakter
och som kan detta med Leylines och annat
så tror jag att vi skulle kunna dela kunskap samt få
ny kunskap då detta ställe är överväldigande.
Jag har spenderat många månader här,det är
processionsvägar,stensträngar på 450 meter,stora
grunder,ett av Upplands största gravfält mitt i

fram den frekvens du vill ställa
in och därefter tryck på ”Play” så
sänder telefonen ut den önskade
frekvensen i högtalaren. Du kan då
enkelt själv få bekräftelse på att du
kan släcka ut energin från t.ex. ett
Currykors.
Du kan även använda Appen till att
lära dig att känna in frekvenserna i
din kropp så att du kan lita på din
inbyggda känslighet att mäta energier. Ställ in Generatorn på t.ex. 10
Hz och sök denna frekvens när du
söker med pekaren. När du känner denna energi så exakt, så sitter
den sedan i din kropp. Fortsätt att
stega upp frekvenserna på skalan
åtminstone upp till 1000 Hz. Har
du fått in energierna i kroppen kan
du när du får ett utslag fråga om
frekvensen är större än 100 Hz. Får
du Ja till svar testar du vid 200 Hz.
Får du ”Nej” så tar du medelvärdet
150 Hz .Det går snabbt att komma
fram till den exakta frekvensen.
När du hittat den rätta frekvensen
så ställer du in Tongeneratorn på
det dubbla värdet och du finner
då att du kan släcka ut den sökta
energin.
Lycka till. Du blir snabbt en expert
på att störa av energier.
Bengt Norberg

bilvägen,bakom går enorma stenras och rösen på
kullen,det är stora “gravfält här” och inne i skogen ligger sätraring (har inte vågat gå dit ensam)
/Maria
Om nån av er vill veta vad hällristningarna betyder så kan ni få en“handbok” av mig som jag
håller på att göra.
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Översättning av en artikel från Ewald Kalteiß
ur den tyska medlemstidningen RADIAESTHESIE 35/2016

av Rolf Heinemann
2017-01-02

Ett meddelande ur FRAMTIDEN
När Brunnslocken börjar prata med dig ………….
Eftersom vi alla och när
som helst och överallt
vill/måste koppla upp
oss på Internet, blir det
svårare och svårare att
hitta tillräcklig kapacitet
som nätet kan erbjuda.
Det är närapå omöjligt
att hitta platser där nya
master kan etableras.
Inte enbart beroende av
förväntade protester, nej
det Þnns helt enkelt inte
plats längre.
Vid sökandet efter godtagbara placeringar kom
så ett konsortium från
”Swisscom
und
Kathrein” 1 på idén att
för-lägga det hela under
marken.

Strömförsörjningen och
Þberkabel inklusive
antenner förläggs i marken. Täckningen sker
med ett brunnslock, som
1
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inte består av metall
utan av ett blandmaterial, tillräckligt stark
så att även lastbilar kan
rulla över dessa.
Utseendet kommer
säkert inte att skilja sig
väsentligen från ett
normalt brunnslock.
Ett sådant system presenterades på ”Mobil
Wo r l d C o n g r e s s ” i
Barcelona 22.-25.feb.
2016. Det berättades att

Obs att fotot är ett normalt brunnslock
utan varken el eller antenn!!

man är nära före starten
av serieproduktionen. I
Zürich, Lausanne och
Basel Þnns 11 antenner
för test av funktionen.
Än återstår det att se om
en yttäckande verksamhet kan åstadkommas.
Är detta möjligt kommer
denna teknik att få sin
användning i städerna.

Sid 20
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Från världens största pyramid

Och lite mindre pyramider

Är det Cheopspyramiden i Egypten eller Solpyramiden i Bosnien? Det är frågan? Cheops är ju
allmänt känd och accepterad. Solpyramiden finns
inte utan är en naturlig formation enligt många.
Cheops är daterad till 4.500 år sedan. Den är 138,8
meter hög över marken. Solpyramiden är c:a 200
meter hög och daterad till 12.000 år tillbaka. Gångarna under pyramiden är daterade ännu äldre. Vi
besökte pyramiderna i Visoke 2011 och då vi hade
en “betonggubbe” med oss, som jag vet tog med ett
prov av materialet som en del av Solpyramiden är
byggde av, så efterlyset jag resultatet. Det kommer
nedan.

Jag kan berätta för dig att jag har hemma hos mig några
stycken pyramider som jag beställt från Ryssland son
består av materialet Shungit. Det är ett intressant material som har förmåga att ta åt sig störande energier. I
Rnågra 10000yssland används det för att ta bort strålningen från mindre atomreaktorer som använts i U-båtar.
Man gjuter in reaktorn i en sarkofag av betong som
har Shungit som ballast. Materialet absorberar strålningen så att omgivningen skyddas. Det är påtagligt att
även mobilstrålning dämpaspåtagligt om man har en
liten pyramid av Shungit stående i sin bostad. Jag har
några pyramider kvar av storleken 5, 10 och 15 cm som
basmått. Intresserade kan höra av sig till Bengt.Norberg@wivallius.se eller tel 070 735 51 76 så kan jag tala
om vad de kostar.

Det var ju år 2011 vi gjorde besöket p å Solpyramiden där jag fick med mig ett stycke av
den betong som täcker pyramidens sydsida. Jag
lämnade ju mitt företag som pensionär för 2½ år sedan. Den provningsblankett jag satte in i min pärm
i mitt utvecklingslaboratorium i Belgien har blivit
bortstädad sedan jag lämnat företaget. Jag kan dock
berätta att jag lyckade diamantsåga ut 2 prismor
med måtten 4 x 4 x 16 cm ur provstycket. Dessa
prismor har jag testat med avseende på tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet. Jag har inte de exakta
siffrorna kvar i minnet men jag vill minnas att
tryckhållfastheten översteg 40 MPa (Megapascal)
vilket i äldre termer är mer än 400 kg/cm2. Böjdraghållfastheten uppmättes till ett värde som var
högre än 6 MPa.Betongen motsvarar således en betong som uppfyller kraven för högvärdig konstruktionsbetong som används för brokonstruktioner och
huskonstruktioner.
Hej och hälsningar.
Bengt.Norberg

Från Solpyramiden.

Till vänster syns Cheopspyramiden med vita marmorblock på toppen.
Den består av c;a 2.300.000 stenblock.
De flesta väger c;a 2,500 kg.
Blocken över kungens kammare väger 70.000 kg.
Pyramiden byggdes på 30 år.
Den byggdes bara på halva året när det var översvämning.
Den byggdes bara på dagtid.
Stenen transporterades lång väg från stenbrott.
Hur många stenblock lades på plats per dag?

10

För många är Maria Magdalena ett
namn som skymtar förbi i Bibelns
berättelser om Jesus och hans lärjungar. Men Maria Mag-dalena var i
själva verket den människa som var
helt nödvändig för att Jesus skulle
orka utföra sin oerhörda uppgift.
I den här boken som är mottagen av
Anna Berg berättar Maria Magdalena
själv om sitt liv, sin relation med Jesus
och om vad som hände efter hans uppstigning. Hon berättar om sitt svåra
uppdrag, att samla och teckna ned hans

budskap och sprida det bland människorna.
I de unika budskap som Anna Berg haft
privilegiet att få ta emot får vi också läsa
om hur den heliga Graalen fördes vidare,
om hennes resor, bland annat till England.
Vidare får vi veta hur en kristen församling växte fram kring Maria Magdalena i
södra Frankrike. Insprängda i berättelsen
finns också avsnitt där Maria Magdalena
ger råd och undervisning avsedda för dagens människor.

Jesus hustru och lärljunge och mor till deras barn
Jesus hustru och lärljunge och
mor till deras barn har lämnat boken “Maria Magdalenas
berättelse”. Boken berättar om
livet samman med Jesus. Det
mesta är dock om hennes liv efter
mordet på Jesus. Om hennes resor
med eller utan barnen. Det som
kanske kan intressera oss rutgängare mest är hennes slutdestination med den heliga gralen. Efter
en lång och anstängande resa placerades den i England i Glastonbury. Där är den, med hennes egna
ord “lätt att hitta men svår att
finna”.
AO.n

Utdrag ur boken Maria Magdalenas
berättelse:”Att samla dessa texter,
att försöka sammanföra dessa till
en helhet, föll på min lott. Jag hade
ganska lätt för att uttrycka mig och
var skrivkunnig genom den undervisning jag fått hos Maria och Benjamin. Efter hans död var jag i ett sådant
chocktillstånd att jag inte mäktade med
att ta mig an denna uppgift. Men när
jag så småningom samlade mig och en
församling började uppstå kring mig
och min familj i södra Frankrike, tog
jag mig samman och började nedteckna
mina minnen. Jag hade också hjälp av
andra som hade upplevt Jesus på nära
håll och som hade varit med om några
av de viktigaste händelserna i hans liv.
De fick av mig i uppdrag att skriva ned
dessa händelser och på så sätt samlade
jag successivt de texter som skulle
utgöra embryot till denna nya del av
Bibeln. Under årens lopp växte textmassan och jag började också se till att
de kopierades efterhand.

Boken tar också upp:
Hur ett andligt
upp-vaknande går till
Bejaka lustprincipen
Matrisen tar emot
de andliga energierna
Ta vara på utmaningarna
Rucka på din
bekvämlighet och bli
en ledare
När du insett din
sanna väg, viker
hindren
Varelser från andra
solsystem finns här
Den optimala
världen – ett
pågående nu
En spännande, överraskande och inspirerande bok!

Likväl blev det så att när evangelisterna
många år senare grep sig an verket att
beskriva Jesu liv och gärningar så tog
man inte hänsyn till de berättelser jag
nedtecknat. Endast fragment kvarstår
av dessa berättelser. Detta är olyckligt
eftersom de innehöll mycketstarka energier. Orsaken är att det ganska tidigt uppstod splittring mellan olika fraktioner
bland Jesu följeslagare.”
11

Detta är ytrterligare ett kapitel ur Ulla och John Hamiltons
bok Jordpuls.					
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Gör Dina egna redskap
pekare
slagruta
pendel
med flera
Gör Dina agna redskap och Du
får dem som Du vill ha dem,
Kanske också billigare.
skrev jag i förra numret.
Sen blev det inte mer.
Det skall dock bli mer.
Det lilla problemet är att jag jobbar inte så fort som jag tror att jag
gör och som det sedan visar sig
att det inte gör.
Nästa gång beskriver jag hur Du
kan göra Din egen hopfällbara
stora pekare.
Intill dess; skaff en eller flera radioantenner av nedanstående typ.

Jag vill att Slagrutan skall innehålla allt från nybörjare till
obegripligt. Nedanstående är
på gränsen till obegripligt. Och
gäller det oss? Kolla själv.
Mer info i slutet.
Red.
Men hur är det barn som inte
är “beroende” i sig? Böjelse åt
sidan, är en mycket bredare
oro som väcker medvetenhet
risken för att skärmen tid
skapar subtila skador även
hos barn med “vanliga” exponering, med tanke på att det
genomsnittliga barnet klockor
i mer än sju timmar per dag
(Rideout 2010 ). Som en utövare, jag konstatera att många av
barnen som jag ser lider sensorisk överbelastning, brist på
reparativ sömn , och ett hyperaroused nervsystem, oavsett diagnos, vad jag kallar elektronisk
skärm syndrom . Dessa barn är
impulsiva, lynnig, och kan inte
uppmärksamma-likt beskrivningen i citatet ovan beskriva skada
ses i skanningar.
Även om många föräldrar har
en gnagande känsla av att de
borde göra mer för att begränsa
skärm tid, de ofta frågan om det
finns tillräckligt med bevis för att
motivera ryckte eftertraktade enheter, rationalisera att det är “en
del av våra barn” kultur “eller
oroar sig för att andra, såsom en
make-kommer att undergräva
deras ansträngningar. Smälta
informationen nedan, även om
det kan kännas obekvämt, och
beväpna dig med sanningen om
den potentiella tiden skada skärmen klarar av att ge, särskilt i en
ung, fortfarande växande hjärna.

Du kan krossa radion innan Du
kastar den men skruva försiktigt
loss antennen och spara.

Brain scan forskningsresultat i
skärmen beroende:
Grå atrofi: Flera studier har visat
atrofi (krympning eller förlust av

vävnadsvolym) i grå materia områden (där “behandling” förekommer) i internet / spelberoende (
Zhou 2011 , Yuan 2011 , Weng
2013 , och Weng 2012 ). Drabbade
områdena ingår det viktiga frontalloben som styr exekutiva funktioner, såsom planering, planering,
prioritering, organisera och impulskontroll ( “få saker gjorda”). Volym
förlust sågs också i striatum, som
är involverad i belöningsvägar och
undertryckandet av socialt oacceptabla impulser. Ett konstaterande
av särskilt intresse var skador på ett
område som är känt är den isolering, som är involverat i vår förmåga att utveckla empati och medkänsla för andra och vår förmåga
att integrera fysiska signaler med
känslor. Bortsett från det uppenbara länkar till våldsamt beteende,
dessa färdigheter diktera djup och
kvalitet personliga relationer.
Äventyras vita substansen integritet: Forskning har också visat
förlust av integritet till hjärnans
vita substans ( Lin 2012 , Yuan
2011 , Hong 2013 och Weng 2013
). “Spotty” vita substansen leder
till förlust av kommunikation i
hjärnan, inklusive anslutningar
till och från olika lober av samma
halv-klotet, länkar mellan höger
och vänster hjärnhalva, och stigar mellan högre (kognitiva) och
lägre (emotionella och överlevnad)
centra i hjärnan . Vita substansen
ansluter också nätverk från hjärnan till kroppen och vice versa.
Avbrutna anslutningar kan bromsa
signaler “kortslutning” dem, eller
få dem att vara oregelbunden
(“misständning”).
Minskad kortikal tjocklek: Hong
och kollegor fann minskad kortikal (den yttersta delen av hjärnan)
tjocklek internetberoende tonåring
pojkar ( Hong 2013 ), och Yuan et
al fann minskad kortikal tjocklek
Fortsättning sid. 19
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Vidstående
anteckningar minns jag
inte om det var från Hamiltons eller Nemüllers samlingar men det kanske inte
spelar så stor roll. De är ju
ett påpekande att vi skall
vara rädda om våra djur
och ta hönsyn till eneergierna. Hundar och katter
kan ju röra sig relativct fritt
men hur är det med en
häst i en trång box. Eller
en ko tjudrad på en viss
plats en hel vinter.
Eller ett bisamhälle som vi
placerar ut bostaden till.
Tar vi hänsyn till att bina,
.iksom myrorna, trivs i
currykryss. Hur det är med
akvariefiskar och hamtrar
vet jag inte. Vet Du så
skriv lite om det i Slagrutan.

SLAGRUTAN 2016 - 2
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Några knep när du går med vinkelpekare
Arbeta med en pekare i den ena
handen och låt den andra handen
vara din känselkropp. På så sätt
känner du mycket tydligare var
gränsen för den energi du söker
börjar eller slutar. Få din pekare
att ge tydliga ja och nej. Här
måste du själv känna in om din
pekare vill slå utåt eller inåt för
ett ja eller nej. Detta är helt
personligt åt vilket håll pekaren
slår. Du kan arbeta med den fria
handen som känselkropp. Då har
du ett trubbigt instrument som
känner var energilinjen börjar
eller slutar. Vill du mäta med
större noggrannhet så låt ditt
pekfinger vara din känselkropp.
Då kan du fastställa gränsen för
energilinjen med en noggrannhet i
centimemeter. Har du ännu större
krav på noggrannhet så kan
använda spetsen på en penna som
känselkropp. Då är vi nere på en
noggrannhet i millimeter.
Arbetar vi med denna
noggrannhet kan vi lära oss känna
in energilinjer på en karta. Ta
fram en karta på en plats som du
avser att besöka. Använd den
spetsiga pennan som känselkropp
och känn in exempelvis var en
gammal husgrund ligger. Rita in
det på kartan och sen kan du hitta
energin av husgrunden exakt där
du känt in detta hemma när du
besöker platsen. Det skänker så
stor inre tillfredställelse när du
märker att det fungerar.
Man kan också använda en gåstav
som känselkropp när man är ute i
naturen. Det går då lätt att känna
om det är en sluttande eller krökt
yta. Spetsen på en gåstav medger
dessutom att man kan känna
energilinjer med en noggrannhet
på någon centimeter.
Ett annat sätt att definiera var en
energilinje tar vägen är att
använda sig av en laserpekare.
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Den röda punkten får då vara
känselkroppen som får pekaren
att ge utslag. Står man då på en
hög punkt så når laserpekaren
mer än 100 meter bort när det är
mörkt ute. Man kan då få en
uppfattning om det är en typ av
energiformation eller energilinje.
Och hur formationen ser ut, Man
kan sedan komma tillbaka när det
är ljust och göra en noggrann
kartläggning.
Du kan också använda pekaren
för att åldersbestämma olika
föremål, träd eller byggnader. Om
du går förbi en gammal ek så kan
du testa med att lägga ena handen
på trädet och fråga om det fanns
på platsen år 1700. Är svaret ja så
får du backa och fråga om det
fanns år 1600. Är svaret nej så
går du halvvägs och frågar om det
fanns 1650, är svaret även då ja
så går du halvvägs och frågar om
det fanns 1625. Du hittar snabbt
fram till det år trädet först fanns
på den platsen. På samma sätt
kan du testa åldern på dina kompisar och t.o.m. vilken dag de är
födda eller det föremål som du
har i din hand. Du blir snart en
expert och kan ha mycket kul
med denna frågeteknik.
Det går att använda pekaren för
att hitta olika föremål. Jag själv
har hittat föremål som jag tappat
bort med pekarens hjälp, Jag ber
pekaren visa mig var föremålet
ligger och det är bara att följa
efter. När jag kommit fram så ger
pekaren tydligt utslag genom att
börja snurra. Jag får dock inte
alltid tydliga svar. På något vis
vill väl mina guider att jag skall
skärpa mig lite! Söker jag däremot efter heliga platser i en
kyrka får jag vägledning varje
gång jag frågar. Kommer jag in i
en gammal kyrka från den

Av Bengt Norberg Medlem i JiS

katolska tiden brukar jag fråga
var dopfunten stod på den tiden.
Det är så påtag-ligt att dessa
energier finns kvar i byggnaden
och utanför och att vi kan mäta
upp var de finns med våra pekare.
Det är du själv som är mottagare
eller antenn för de signaler som
olika energier avger. Det är din
energi som får pekaren att ge
utslag. Är signalen svag är det då
viktigt att du använder dig av en
pekare som kan ge utslag med låg
friktion. Bäst är att använda en
pekare som svänger runt lätt med
låg friktion.
___________________________

I juli 2016 besökte jag och delar
av min familj några personer som
vi känner i Borås, det blev långa
samtal samt att vi besökte några
intressanta platser. Den första
platsen vi besökte var Torpa stenhus som ligger vackert beläget
vid sjön Åsunden i Västergötland.
Slottet är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet.
Godset är privatägt och har varit
i samma familjs ägo sedan slutet
av 1400-talet, nuvarande ägare är
familjen Zethelius. Nästa ställe
vi besökte var Hedared stenlabyrint, följande berättades av Bertil
Karlsson från Borås - I Hedareds
stenlabyrint går man in i öster och
när man kommer fram till mitten av labyrinten så står man med
ansiktet (näsan) mot söder. Labyrinten ligger på en kosmisk linje
som går in från söder och ut i norr,
labyrinten kan ha koppling till den
gamla stavkyrkan i Hedared. Auran
på de personer som står i labyrinten
växer sig större. Jag Ann-Britt gick
själv in i labyrinten och det började
med att jag kände ett otroligt lugn
sedan började det “sticka” i benen
en märklig upplevelse var det.
Platsen där labyrinten ligger är omgiven av ett stort lugn. skrivet av
Sekreterare Ann-Britt Hildebrand
Bild över: Hedareds stenlabyrint
Bild höger; Skylt skriven om Hedareds stenlabyrint.,
Bild nedan Bertil visar var den inmurade flickan på Torpa stenhus finns,
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En händelserik och givande
söndag i Varnhem
Ett konvent är inte bara ett konvent för dessa dagar. De bidrar
till möten mellan människor som
inte tidigare känner varandra
och i bästa fall genererar till fler
möten. Så var det när Ann-Catrin
från Floby, Annika från Onsala
och Anita och Berit från Göteborg satt i samspråk med Leif från
Axvall. Där berättade Leif att det
finns många mätbara energier runt
klosterkyrkan i Varnhem och han
erbjöd sig att visa oss. Han ville
inte ha en stor grupp så det fick
bara bli vi som satt där. (Därför
kunde vi inte gå ut på FB och annonsera om träffen.) Mötet kom till
stånd den 25 september 2016 och
vädret var härligt för en utevistelse.

Nu hade Ann-Catrin anslutit sig
och vi ville visa henne kristallformationen. Vi hade börjat mäta leylinjerna på andra sidan och fortsatte
med detta också på denna sida. De
var mycket breda och gick genom
kyrkans kor. Dessutom fanns det en
korsande leylinje, mellan den nya
och gamla kyrkan. Den ena gick
liksom i en båge över den andra.
Det var en ny erfarenhet för mig
och det var häftigt att känna in.

Innan vi skiljdes åt fick vi hjälp
av Leif att störa av våra mobiler.
Vid kontroll dagen efter fungerade
skyddet fortfarande. Fantastiskt!
Det här får vi jobba på….
Tack Leif för att du delade med
dig av din stora kunskap och
tack ni andra för ert bidrag med
frågor och trevligt sällskap. Vi ses
förhoppningsvis på nästa konvent!
Berit Westin

Framför klosterkyrkan fanns ett
sexkantsfönster Vi kunde mäta och
känna av de olika energiplatserna
i detta sexkantfönster. Sedan gick
vi till baksidan av klosterkyrkan
där Leif visade en kristallformation
som vi alla kunde känna in. Därefter tillbaka till sexkantsfönstret för
enligt Bengt Norberg, som Anita
hade haft kontakt med, skulle ett
Ufo finnas där en bestämd tid och
för att sedan, efter en stund, lämna
platsen. Vi kunde allesammans
märka när Ufon lyfte!

Överst. Kristallformation
Under Sexkantfönster
Till vänster. Mobilavstörning

18

Foto Berit Westin

Ormsta skålgropar

Jag ser ingen logik i att år efter år
kalla detta "skålgrops" fenomen
för "mystiska""hedniska""mala
korn” som är en av mina favorit
dumförklaringar"eller "offra till
älvorna. "Dom enda prickarna jag
kan relatera till är dom som finns
ovan. Men detta stjärnskådande
har alla forskare och historiker år
efter år promt bestämt att dom
Uppländska Hedningarna helt
enkelt var för dumma för sådan
avancerad kunskap.Men då jag
är en Uppländsk Hedning av den
absolut värsta sorten så kan jag
inte undgå efter 3 års stengropsfunderande komma fram till något
annat.Tyvärr.Sen att det hela
stämmer på pricken oxå Det är
så tragiskt all denna kunskap som
våra forna förfäder gjort till oss
och ingen vet varför.Men det ska
jag ändra på.
Jag lägger kulor i groparna för att
Forts fr. sidan 14.
i frontalloben av online gaming
missbrukare (sena unga män och
honor) korrelerade med nedsatt
kognitiv uppgift ( Yuan 2013 ).
Försämrad kognitiv funktion: Imaging studier har funnit mindre ef-

lättare se hur det hela ligger till,
sen använder jag mig av Stellarium
på pc och goskywatch på ipaden.
Sen är jag även på plats när jag
utför mina “astronomiska observationer”

Här har vi då Stora björnen och
lilla björnen.

Cravings och försämrad dopaminfunktion: Forskning om videospel
har visat dopamin (inblandad i
belöning bearbetning och missbruk) släpps under spel ( Koepp
1998 och Kuhn 2011 ) och att
begäret eller uppmanar till spel
producerar förändringar i hjärnan
som liknar drogbegär ( Ko 2009 ,
Han 2011 ). Andra fynd i Internetberoende bland annat minskat antal
dopaminreceptorer och transportörer ( Kim 2011 och Hou 2012 ).
Kort sagt, verkar överdriven skärm
tid att försämra hjärnans struktur
och funktion. En stor del av skadan
uppkommer i hjärnans frontalloben, som genomgår stora förändringar från puberteten tills mitten
av tjugoårsåldern. Frontalloben utveckling, i sin tur, till stor del avgör
framgång på alla områden i livet
från känsla av välbefinnande för
akademisk eller karriär framgång
relation färdigheter. Använd denna
forskning för att stärka din egen
föräldra placering på skärmen förvaltning och att övertyga andra att
göra detsamma.
För mer hjälp om hur du hanterar
skärm tid, besök www.drdunckley.
com/videogames/. För mer information om hur de fysiologiska effekterna av elektronik översätter till
symptom och dysfunktion - samt
hur att vända sådana förändringar se min nya bok, Återställ ditt barns
hjärna.

Ovanstående är hämtat från
http://dnruof.blogspot.se/

red

fektiv informationsbehandling och
minskad impuls inhibition ( Dong
& Devito 2013 ), ökad känslighet
för belöningar och okänslighet för
förlust ( Dong & Devito 2013 ),
och onormal spontan hjärnaktivitet
förknippas med dålig uppgift prestanda ( Yuan 2011 ).

referenser: Det finns massor av
referenser men vill Du läsa artikeln
i sin helhet så beställ nyhetsbrevet
från kalle@maxicom.se
Vi har haft Kalle som föreläsare på
ett konvent för flera år sedan.
Han är den ende mobiltelefonförsäljare jag vet som säger; Köp
inte mobiltelefoner. De är skadliga
för oss. Det finns mycket nyttig
information i Kalles nyhetsbrev.
				
red.
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Retur
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Pyramid funnen under vattnet vid Azorerna. Läs mera på
https://worldtruth.tv/underwater-pyramid-found-near-portugalhas-portuguese-navy-investigating-2/
Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande) 0768175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

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

Jordstrålningscentrum i
Stockholm ger kurser och mångaföredrag i bl a olika intuitiva
sökmetoder, medvetanehöjning
och alternativ hälsa.
Säljer pekare, pendlar, avstörningar m.m.
www.jordstralningscentrum.se

Östergötland är stort.

Där finns också många rutgängare.
Anders Davidsso når Du på
mejl: slagruta@boremail.com
JiS = Jordstrålningssällskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Slagrutan Syd.
http://slagrutan.org/
och Facebook grupp
https://www.facebook.com/slagrutansyd/?fref=ts
Stefan Öhrström,
Röddingevägen 256,
275 70 Lövestad,
0703 24 96 03,
stefan@avalonskolan.se
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mejl jc@vingar.se
tel 08-510 110 25.
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