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nästa manusstopp 25 augusti  så 

Vi tackar de ledamöter 
som lämnat styrelsen i och med 
årsmötet.
Vi tackar för nedlagt arbete och 
önskar dem all lycka till med 
framtiden och önskar dem väl-
komna åter som funktionärer.
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Herr ordföranden 
presenterar sig 
sålunda:
Jag har jobbat med stadsplanering 
i hela mitt liv. 
efter hand upptäckte jag att äldre 
byggnader ofta var placerade med 
hänsyn tagen till Curry-nätet, 
vilket ökade mitt intresse för jord-
strålning och slagruteri drama-
tiskt. Sedan har det rullat på med 
mer och mer kunskap i ämnet.
Jag har gått på många kurser men 
också hållit många kurser.
I vårt förbund har jag tidigare
 varit aktiv på olika poster i sty-
relsen även som ordförande. 
Arne Groth lärde mig en gång i 
tiden hur man tar bort traumar-
ingar som kan finns runt krop-
pen. Det blev början till min 
verksamhet som terapeut, som 
även omfattar healing, rening av 
byggnader och miljöer mm.

 Olle Vesterberg

Jag får tack för förtroendet att åter igen har blivit vald till ordförande 
för förbundet. hoppas kunna bidrag till förnyelse och större djup i vår 
verksamhet. 

Konventet i Vrigstad tycker jag var ett steg åt det hållet. Anita och jag var 
arrangörer och vi strävade efter förnyelse. Många medlemmar uppfattade 
också konventet på det sättet.  Alla vi föredragshållare och kursledare 
gjorde goda insatser tror jag. Det var ju särskilt intressanta att få kontakt 
med motsvarande förbund i england genom Sandy McKenzie. hon 
demonstrerade energipendlar och och talade om kraftplatser hon besökt 
på olika håll. Det kan ha givit henne mycket energi, för det hade hon 
mycket av. Vi skall försöka fortsätta det samarbetet och ha mera utbyte på 
olika sätt framöver. 

Det skulle ju också vara intressant att få kontakt med våra grannländer för 
utbyte av olika slag. Om någon eller några redan har sådan kontakt kan 
det ju vara något att börja med. hör i så fall av dig till styrelsen.

Vi försöker ju också bli flera medlemmar. lokalföreningarna kanske 
skulle lotsa in flera personer till förbundet. ett bra sätt att bli flera är att 
ordna kurser av olika slag. Det kan vara att bara besöka ett jätteträd och 
undersöka vilka jordstrålningsfenomen det finns. Många kan nog vara 

ordföranden tar ordet

intresserade av det. naturvårds- 
och/eller hembygdsföreningar 
bruka göra inventering av jätteträd 
I sina kommuner. Dock enbart 
därför att de är stora. Men varför 
är de stora?Där skulle vi kunna 
göra en insats. Vi finns ju över hela 
landet, så vi kanske skulle kunna 
göra en sammanställning för hela 
landet.

Jag önskar alla en glad sommar.

Webmstern är ny för året
Roland Karlsson tillsammans 
med kassören sänker genoms-
nittsåldern för styrelsen ganska 
mycket.
Pär höll ut i 7 år och Sophie i 2 
år i det betungande arbetet som 
webmaster. Roland kan vi kan vi 
nog  få behålla i många år.
Synpunkter, förslag och tips på 
våra websidor sänder du till 
webmaster@slagruta.org



Andra möten.
Höstens nu kända möten finner 
du på sidan 20. 

info kommer på 

www.slagruta.org/aktiviteter 

efter hand,  så den bör du kolla 
ofta.
är du inte datoriserad så skriv 

 ssF, 
Hästekasvägen 9. 
451 96  Uddevalla.
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Alf Gustafsson från Mariestad berättar om den senaste medicin-
tekniska apparaturen som tar fram nedsättningar i hela kroppen 
och behandlar med bioresonans (energimedicin) utan biverknin-
gar !
Alf, somn driver firman hälsoDax, presenterade och visade sin 
eneregimedicinska apparatur. han hade förberett väl och använde 
alla tekniska hjälpmedel

Modern anteckningsbok.

Och VoF säger som väntat: 
näst efter homeopati och 
akupunktur förefaller biores-
onans vara en av de vanligast 
använda alternativmedicins-
ka metoderna på kontinenten, 
och man kan befara att den är 
på uppgång även i Sverige.

Vikipedia säger:
Musikterapi
oscillationsfrekvens interagerar 
med kroppens olika cellformer 
och organ, så kallad bioresonans. 
Musikterapi har också provats i 
skolmiljö och för stressbehandling 
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Jag drömde inatt, och fick 
veta att det finns något som 
kallas "trollkryss" eller 
"trollportal". Det är som små 
samlingar av energi, ca 15-20 cm i 
diameter. Jag uppfattade att de var 
ett sätt att transportera/skicka ljud 
med. har någon av er hört uttryck-
en? eller vet något om det?  
 
Jag skulle kunna skapa egna 
"trollkryss" (tror det var syftet), 
och även börja mäta på dom med 
pekarna, och registrera dess krafter 
genom att mäta hur många varv 
pekaren snurrade under en viss tid, 
för att kunna kategorisera dom.  

Ny kassör och ny i styrelsen

Anna Pettersson bor i Kil i Värmland  Anna har alltid varit in-
tresserad av energier och meditation. hon är pigg, glad och 
hjälpsam. Ser vad som behöver göras och rycker in frivilligt.
Driver eget företag sedan 2001 såsom massageterapeut och i städ- 
branchen.
hon har kraftigt sänkt medelåldern i styrelsen.

Vi hälsar Anna välkommen.
Red.

 
Vissa av dom görs med stenar, som 
ett valv/portal.  Andra består "bara" 
av energi. Jag associerade namnet 
med naturväsendet troll, inte med 
synonymen till magi.  
 
Vad tror ni om det hela? Ska jag gå 
ut och skapa? Vad tror ni är syftet i 
så fall? 

hej och hälsningar från
Bengt n

Redaktören filosoferar

§ 18 i stadgarna anger att en 
periodisk tidskrift skall sändas till 
fullbetalande medlemmar. Det står 
inte hur ofta men vi har jobbat på 
4 gånger per år. Ordförande har 
jagat mig för att få ut den i juni.
Det gick inte. nu är den dock i din 
hand. Med årsmötesprotokollet. 
Med inbjudan till höstmöte. Med 
mera. Som vanligt lite blandat.
Sidan 7 säger ReKRYTeRA och 
på sidan 20 finner du en rekryter-
ingstävling.

Om varje medlem nu rekryterar 
en ny ny medlem så är vi över 
600 nästa år. Det betyder att vi får 
mycket bättre resurser.

Får jag in material så kommer Sla-
grutan i sptember och före jul.

Manusstopp 25 augusti och
25 november.
Men du behöver ju inte vänta.
Sänd de notiser, artiklar, bilder, 
händelser, intressanta observation-
er som du har

redaktor@slagruta.org

Till bokauktionen fick vi böcker från ett flertal medlemmar. 
Jag vet inte vilka alla var, för några bara ställde ifrån sig böcker eller 

kasse med böcker vid bordet.  en del har vi fått tidigare och de har för-
varats hos materielförvaltaren. 

 
Fick in 3120:- Varav 1675:- betalade kaffet efter årsmötet (som inte var 

inräknat i konventpriset)  
 

Anita 
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har du vandrarhem i 
närheten.
Föreslå vandrarhemmet samar-
bete. Gör en slagrutehelg! Van-
drarhemmet står med logi och mat 
och du står med kunnande.
Fredag middag – söndag middag. 
eller lördag – söndag. eller bara 
en dag. eller några timmar med 
fika. Du har kunskapen. Känner du 
att det inte räcker till hel helg så 
kan du få hjälp av någon som kan, 
inte mer men annat än du kan.

Otympliga pekare.

Pekaren, 10x30 cm, kan vara 
lite obekväm att ha med sig. 
Gör en fällbar, eller två om du 
vill.
Mobila radioapparater har ju 
antenn. har du en kasserad radio, 
tag loss antennen innan du kastar 
den. Om antennen är böjd spelar 
inte så stor roll. eftersom ap-
paraten skall kastas så gör det ju 
inget om du bryter sänder den för 
att komma åt antennen.
Antennfästen kan vara olika
men den jag behandlar här ser ut  
som det till vänster. nedan syns 
monterat och klart.

Känn med käpp
På sidan 16 i förra Slagrutan visar 
Bengt känna med ena handen och 
ha pekaren i den andra.
en käpp eller vandringsstav kan 
ju vara bra att ha men kan i bland 
vara i vägen. Gör du din fällbara 
pekare men får en antenn med an-
nat fäste än hål med M3-gänga så 
använd som din sökkäpp.
hopskjuten förvarar du den i 
fickan samman med din fällbara 
pekare. Drag ut den och du kan få 
kontakt med energin från mark-
planet  och bortåt tre meter i höjd.
Behåller du antennen som den är 
så sätt ett orange snöre i hålet och 
häng den i livremmen/skärpet eller 
i fickan. Orange snöre gör att du 
kan se den i snön eller gräset när 
du lagt den ifrån dig.
eller gör ett handtag av ett par 
vinkorkar som du borrat hål i. 
eller en träbit. eller ett fågelben 
som du limmar på. eller en penna 
utan innehåll. Sätt på en bit färgad 
krympslang så ser du den lätt när 
du lagt bort den.
när du skall utbilda eller in-
formera om de intuitiva sökme-
toderna så kan du ju även använda 
den som pekpinne. Vid behov kan 
den användas som ryggkliare.

Mässingfästet har ett hål med 
gänga M3 men det kan också var 
fritt från gänga. Det spelar ingen 
roll..
Skaffa en skruv M3 100 mm lång, 
3 muttrar M3 och 2 planbrickor 
som passar till. Får Du inte tag i så 
lång skruv så går det lika bra med 
helgängad stång M3 som du sågar 
av en bit (skruva på en mutter på 
varje sida där du skall såga) och 
fila(slipa till ändan så den inte är 
skarp. Stången som blir över kan 
du ju sälja till din slagrutekompis.
Som handtag använd rörstump, 
en bit plaströr, en penna eller 
liknande, Då får din egen person-
liga prägel.
Skruva på en mutter, antennen 
och en mutter samt drag till. lite 
elegantare och säkrare blir det om 
du överst använder låsmutter (ny-
lock). Se bilden.
Trä på en bricka, ditt personliga 
handtag en bricka och en låsmutter 
eller två vanliga muttrar (som kan 
låsa varandra).
Du använder troligen aldrig pekare 
med fullt utdragen antenn så det 
gör inget om antennen är skadad. 
Knipsa av den, jämna till hålet och 
sätt i en skruv med en limklick.

Fäll ut, känn med ena handen 
och ha pekaren i den andra.
Märk din pekare med 
krympslang eller färg så du kän-
ner igen den.
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Torsdag kl 15.
Varför denna tid för demo/prova 
på?
Vill vi sprida kunskapen om de 
intuitiva sökmetoderna? Ju fler som 
känner till ju fler kan vi bli som 
medlemmar i Svenska Slagrute-
förbundet. Men också; ju fler som 
ser pratar och deltar ju mer känd 
blir kunskaperna om det osynliga. 
Vi kan alla hjälpa till, och tänk 
om alla medlemmar i SSF kan ta 
in en medlem under året så är vi 
vips mer än 700. Mera kunskap 
och  pengar, utökade resurser på 
alla plan gör att vi kan kosta på oss 
kurser och utbildningar  som är 
nyttiga för oss alla.
Du har ju en campingplats i din 
närhet. Använd den till att sprida 
vårt budskap..

Gör en affisch och sätt upp i re-
ceptionen eller på anvisad plats.  
Beställ lite material från materi-
elförvaltaren (se notis ”Informera 
mera”) och prata en timma på 
torsdag kl 15. Det kan ju vara 
lämpligt att prata med camp-
ingägaren först.

Starta med att gå med din slagruta 
eller pekare på gräsmattan. Gör 
någon markering med en pinne 
eller flera. Snart frågar någon vad 
du gör och informationen är i gång  

Och lugn; hur mycket eller tite 
kunskaper du anser dig ha så har du 
betydligt mer kunnande än de som 
kommer och provar på.

Varför torsdag? Många kom-
mer från annan plats i början av 
veckan. De första dagarna går åt 
till att bekanta sig med orten men 
framåt torsdag  börjar det kännas 
lite slappt och man vill gärna vara 
kvar på campingen och koppla av. 
Då kan ju ”prova på”affischen vara 
intressant.
Varför kl 15 (eller 16)? har man 
semester så skall man ha sovmor-
gon samt äta frukost i lugn och 
ro. Sedan behövar man slappa i 
solstolen några timmar. Middag 
kl 1, 2-tiden och sedan vila  en 
stund. Men vad göra på eftermid-
dagen? Inte mer tid i solen eller på 
stranden. Tja, kaske titta på det där 
”prova på”. Jag behöver ju inte gå 
längre än till gräsmattan vid recep-
tionen.

Anslaget kan sitta uppe hela som-
maren men glöm ej att ta ner det 
när du gjort din sista demonstra-
tion. Är du förhindrad någon tors-
dag så be din slagrutakompis ta den 
torsdagen.

Gör studiecirkel
Kontakta ditt lokala stud-
ieförbund, exempelvis Stud-
ieförbundet Vuxenskolan och 
be dem göra en studiecirkel 
3x3x3 i ämnet Intuitiva sök-
metoder (slagruta). Det är du 
som blir kursledare.
Studieförbundet hjälper dig 
med lokal, annonsering, 
kopiering, ev. kursbok och 
liknande.
Du står med kunnandet. läser 
du Slagrutan så kan du mycket 
mer än de som anmäler sig till 
studiecirkel.  Minst 3 tim-
mar vid minst 3 tillfällen med 
minst 3 deltagare.

Informera mera  Vill du 
informera, utbilda eller 
på annat sätt sprida kun-
skap? 
Kontakta materielforvaltaren@
slagruta.org eller materielförval-
taren, hästekasvägen 9, 451 96 
Uddevalla eller  0768 35 62 44 
och berätta.
han sänder dig, kostnadsfritt,  
det du behöver såsom äldre 
Slagrutan, pekare, broschyrer, 
affischer, slagrutor m.m.
Styrelsen

Gå och bada. Det är inte fel 
i sommarvärmen att ta några tim-
mar vid stranden. Men var lägga 
dig och familjen. Kolla med 
pekaren pendeln, slagrutan.
Det är kanske någon som blir 
nyfiken på vad du gör. Förutom 
att du kollar in bästa platsen så 
kanske den nyfikne frågar och det 
kan bli ett intressant samtal och 
kanske framtida bekantskap. Du 
lämnar naturligtvis ett exemplar 
av Slagrutan som du alltid bör ha 
med dig.

Vi måste bli fler!
Varför?

är vi fler så ökar möjligheter 
till intäkter = fler medlem-
savgifter
kunskaper = fler som delar 
med sig
utbildningsmöjligheter = 
ökade resurser
kurser = fler som kan lära ut
möten = fler som kan an-
ordna
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Vi hade besök av Sandy McKenzie från engelska 
slagruteförbundet,som höll två föredrag och
en kurs som tolkades till svenska av Anne Björnberg. 
hon talade om magiska pendlar, mönsternas 
kraft och gammla kultplatser i USA och 
 europa.
 Man har kommit längre i england innom vårt om-
råde än vi har. Det kan därför vara intressant 
 föe oss att få ett utbyte med det engelska förbundet.

Sandys pendelsamling och pendelkunnande var stort.
Alla presenterade pendlar beskrevs noga både till material, 
utförande och energi.Anne tolkade och allt spelades in på film så 
vi får väl se om det kommer närmare presentation av föredragen 
i kommande nummer av Slagrutan



            9

sid 20.
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Detta är ytrterligare ett kapitel ur  Ulla och John Hamiltons 
bok Jordpuls.     red
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Pendeln

Det är spännande att gå med 
pekar na. Flera dagar håller jag 
på med mi na mätningar. Men 
på kvällen känner jag en konstig 
värk i lederna. nästan som 
barndomens växtvärk. en sorts 
reumatisk smärta. Obehaglig och 
plågsam, då jag försöker somna. 
Kan det vara strömmarna, som 
påverkat mig?

Jag blir orolig. Vem ska jag 
fråga om detta? en läkare skulle 
naturligt vis skaka på huvudet 
och fråga vad jag sysslat med på 
sistone. Troligen skulle jag bara 
få några värktabletter.

Då kommer jag att tänka på 
slagrute-mannen, som hjälpte 
oss med vattnet. Jag ringer upp 
honom och blir genast lugnad. 
“Det där obe haget får de flesta, 
som sysslar med slagrutor”. 
han råder mig att sluta med 
mätningarna. Då går det hela 
över av sig själv. “Du får inte 
vara så ivrig och hålla på i ett 
kör!” säger han. “håll bara 
på små stunder i ta get. Sluta 
när du känner värken kom ma. 
Förresten tycker jag du ska 
börja pendla istället. Det gör 
inte ont alls. Dessutom får du 
reda på mer om strömmarna 
om du pendlar.” “Pendla — vad 
är det?” frågar jag. något nytt 
har kommit in i det spän nande 
STRÖM-livet!
“häng en sak i änden på en tråd. 
Det kan vara en mutter, järnbit, 
trä  rulle eller glasprisma. Ta 
vad du har och pröva, vad du är 
mest känslig för. när du sedan 
med pekarna fått korn på en 
ström, ta då fram pen deln. håll 

den över strömmen. Gör det, får 
du se, vad som händer!”

I Johns verkstad hittar jag en 
vac ker liten järn-mutter. hänger 
upp den i en bit björntråd. Min 
pendel är färdig.

Med muttern i näven går jag 
fram till en av mina starkaste 
strömmar. håller den över det 
ställe, där jag fått kraftiga utslag 
med pekarna. Och se, alldeles av 
sig själv börjar pendeln snurra 
runt, runt, medsols. handen, 
som håller pendeln, är orörlig, 
det kollar jag noga med blicken. 
Runt, runt går muttern i hög fart. 
Plötsligt saktar den av och börjar 
gå fram och tillbaka. Ganska 
häftigt, precis som i cirklarna. 
efter en stund avslutas den 
rörelsen. Istället börjar pendeln 
snur ra igen. Denna gång motsols.

helt trollbunden stirrar jag på 
järnmuttern. Medsols — fram och 
tillbaka — motsols och fram-åter 
igen. Rörelserna upprepas tills 
jag in te orkar hålla pendeln mera. 
Ibland är rörelserna kraftigare. 
Ibland mat tas de, helt oberoende 
av min hand. Den kontrollerar jag 
noga, så den inte rör sig. Detta är 
verkligen en säregen upplevelse!

Jag provar alla mina ström-
ställen. Jo det stämmer! Men 
antalet svängar och cirklar 
växlar. Ibland vänder pendeln 
efter 2-3 cirklar, ibland rar den 
30 varv innan den vänder. Aha, 
tänker jag, så här kan man få 
fram olika strömtyper!

John, som följer mina 
övningar på avstånd, får också 
försöka. han är ju fin på 
pekarna. Men det går inte så bra 
för honom. Tvivlande betraktar 

han mina våldsamma utslag. 
“Du RÖR på handen” säger han. 
“nähä du” svarar jag indignerat, 
“det är jag väldans noga med. 
Kanske du inte koncentrerar dig 
tillräckligt. Man måste TÄnKA 
skarpt på vad man gör också. 
Övning ger färdighet!”

Det blev så för oss också. 
John övade. nu är han 
jätteduktig på pendling. För 
honom funkar en röd träpendel 
med spetsig ände bäst. Min egen 
favorit är en liten glasdroppe 
från ett småländskt glasbruk 
som hänger i en stadig björntråd. 
Vid hög tidliga tillfällen, då 
demonstration är å färde, 
snobbar jag med en kristall-
prisma, tagen ur min mors gamla 
böhmiska takkrona.

nedanstående är ett kapitel ur  Ulla och John Hamiltons bok Jordpuls.
denna bok är en fortsättningsserie i slagrutan.
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Pendel-värden
naturligtvis finns det en del böcker 
om pendling och pekare. några, 
som vi har läst, finns upptagna i 
litteratur förteckningen längst bak i 
boken. i jämförelse med den digra 
lista vi framlade i vår bok: “Vänerns 
goter-saga” (1984), kan hänvisnin-
garna tyckas ganska magra. Or-
saken är, att det inte finns så mycket 
skrivet på området. Åtminstone inte 
på svens ka.
några av de första böcker, som vi 
läste, var författade av arkeologen 
Tom C. lethbridge (1901-1971).
Egentligen var det hans bok “The 
legend of the sons of god” som 
in tresserade oss mest. Vi hade 
alltid undrat över, vilka de i Bibeln 
omtala de guds söner kunde vara (1 
Mos: 6:4). särskilt som jag höll på 
att skri va en bok om dessa märkliga 
“nefi lim” .
Tom lethbridge sysslade också 
med pendling. Han nådde anmärk-
ningsvärda framgångar med sitt 
red skap. detta bestod, som bilden 
visar, av en glaspärla, upphängd i en 
meter lång tråd, som kunde lindas 
upp på en kort liten käpp. Resul-
taten fick han fram, genom att hålla 
pendeln över det föremål han ville 
mäta. Pen deln sattes igång med en 
fram- och återgående rörelse. Tråden 
lindades sakta ut tills pendeln bör-
jade cirkla.
nedsläppet fortsatte tills pendeln 
åter gick fram och tillbaka. då 
lindades tråden upp på pinnen ända 
tills pen deln cirklade runt igen. nu 
mätte han avståndet från pendeln 
till pinnen, d.v.s. längden på den 
utrullade trå den. de värden han då 
fick fram, kal lades “rates” och var 
specifika för olika ämnen, egens-
kaper och före teelser.
det hela lät så spännande, att vi 
be slöt oss för att själva pröva. Av trä 
tillverkade jag en lagom stor pendel. 
För att göra den riktigt anslående, 
målades den knallröd. Ett segelgarn 
fästes med ena änden i en ögla på 
pendeln och den andra i en liten 

bam bupinne. så var instrumentet 
klart! Experimentet kunde börja. 
För sä kerhets skull pejlade både 
Ulla och jag utan att delge varandra 
måtten. Resultaten förbluffade oss! 
se bara på listan:

  Ulla John

granit  43 cm 43 cm
Kristallglas 32 33
Koppar 42 41
Tenn  48 48
silver  66 65
guld  61 63
Järn  47 45
Mässing 43 43
Bärnsten 42 42

Vi provade också på vår lilla katt: 
Maurice Chevalier de la Basse, som
vilade sig, hopkurad i ett soffhörn, 
helt oberörd av våra kvasivetens-
kap-liga experiment.
37 centimeter blev hans pendelmått 
— eller “rate”.
Vi kommer naturligtvis att fortsät ta 
våra experiment, eftersom resulta-
ten verkade så lovande.
Vid svenska slagruteförbundets 
sommarträff i Båstad letades det 
vat ten. gamla erfarna slagrutemän, 
som Calle och yngve, visade sitt, 
under mångårig övning, förvärvade 
mäster skap. slagrutorna vred sig i 
deras vit nande händer, så att barken 
skrynk lades. Pinnarna angav dar-
rande och vippande vattenådrans 
djup och vat tenmängd.
Med nedlåtande min betraktade de 
den knallröda träpendeln och mitt 
amatörmässiga uppträdande. “Kan 
ni tala om för oss, hur djupt de här 
vattenådrorna går?” uppmanades 
al la medlemmarna. det var tänkt 
som en tävlan mellan deltagarna. 
Arran gören var den ende, som 
kände till de verkliga måtten.
Alla prövade med sina olika red-
skap. Jag försökte för första gången 
i mitt liv med min nytillverkade 
pen del: 80 cm och 65 cm blev 
resultaten. Jag visste inte om det 
rörde sig om fot — som de flesta 
använder — eller me ter. så jag 
chansade, och omvandla de snör-
centimetrarna till meter.
Förvånade blickar betraktade mig, 
då det visade sig, att jag kommit 
precis rätt. själv var jag inte minst 
över raskad.
Kanske var det bara en tillfällig 
slump — eller nybörjartur?

LEY

leY-linjer finn ju många men de är 
inte raka som på Karl-erik Johans-
sons leY-linjekarta över Sverige.
Det finns äkert många som inte 
finns på kartan.

hur är det med leY-linjerna i ditt 
område? har du koll på dem?
Är de + eller - ? Varifrån kom-
mer de? Vart går de?  Mår du bra i 
dem?

Kartorna finns inskannade i datorn 
och går att göra utsnitt ur. Ovan har 
jag klippt ut en bit över Värmland. 
nedan ännu mindre. 
   Red
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Fredag
16 ankomst till Vargöns vandrarhem, social samvaro, inkvartering
18 mat
19  Näringsintagets påverkan på energikänsligheten. naturläkar-
en Maud Strömbergson

lördag
8 frukost
9 Här låg Valhall, Föredrag av lennart hansson
12 Allmänheten inbjudes till info och prova på.
13 Middag (lunch).
14 Terrängrekognonsering i gudarnas gamla hemvisst.
Social samvaro, deltagares inlägg
18 Kvällsmat (middag)
19  Troligt? eller otroligt? alternativt något annat.

Söndag
8 Frukost
9  Jättarnas tid. Glenn Fri.        
13  mat
14  Terrängrekognosering vid något ställe som Glenn tar oss till,  
följt av hemfärd.

 program för höstmöte fredag-söndag 15–17 september i Vargön

Glenn Fri skriver i inledningen till sin kommande bok:  Det var 
tidigt på sjuttiotalet som jag blev intresserad av äldre 
stenåldern. Av en slump hittade jag en plats där någon 
gjort arbeten i berget som var enormt stora. Redan från 
första början såg jag att allt var mer avancerat än vad någon inland-
sis kunnat skapa. Och så här fyrtio år senare har jag inte haft någon 
anledning att ändra uppfattning. Allt i boken är gjort av ett folk med 
en avancerad och bortglömd teknik.

Runt om på vår jord finns det enorma stenblock som man bearbetat 
och flyttat på i vår forntid. Och enligt mig så var det likadant på 
äldre stenåldern, här hos oss. Även om det var mer subtilt och mera 
i harmoni med naturen, så blir allt tydligt bara du får upp ögonen 
för det. Det jag tar upp i boken är bara toppen av ett isberg. Med 
din och andras hjälp kommer många nya upptäckter att göras och 
denna fantastiska tidsålder kommer att få den status som den så väl 
förtjänar.
Det är lite av den ultimata upptäckarglädjen, när du hittar ett ställe 
med jättelika stenblock som står på ända, utanför grottor och över-
häng. Och jag är säker på att du kommer att få en fantastisk upplev-
else den dag då du hittar en sedan länge bortglömd boplats.
Vilket du är arkeolog, geolog eller bara allmänt intresserad av jor-
dens forntid, så vill jag vädja till dig att hjälpa till med att avslöja 
forntidens mysterier. Det finns massor av arbete för framtida arkeol-
oger och geologer, om bara öppenhet samt nyfikenheten inom dessa 

Höstmöte i Vargön mellan 
Halle- och Hunneberg.

Vi har bokat vandrarhemmet med 
rum. samlingsrum och matsal.
1, 2 och flerbäddsrum.
Campingplats intill. 

Vad kostar det? Vi vet inte ännu men 
fram i augusti skall vi ha räknat ut 
det.

en del mat lagar vi, annat köper vi 
färdigt.

Intresserad?  hör av dig så får du 
speciell information. Kommer också 
att anges på vår  
slagruta.org/aktiviteter.

Mejl valhall@slagruta.org
eller
Valhall
Hästekasvägen 9
451 96  Uddevalla 
eller
SMS 0768 35 62 44
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Den 1 april blev vi tillfrågade om hjälp att mäta ut var 
den nya huset skulle byggas på en gammal finngård 
från 1600-talet i Mangen Gräsmark. De gamla byg-
gnaderna, både bostadshus och övriga byggnader 
försvann i en brand för ett antal år sen och området har 
varit obebott under många år.

Med vänlig hälsning
Ingela håkansson

Grunden till ny huset efter att vi rensat 
bort gamla dåliga energier.

Bengt, Adam, Filip och Jakob. Bengt, Adam, Filip, Jakob. samr
Berth, ordförande i vår förening 
och ägaren Marita.

Värmlänningar på jobb.

nybörjare kurs Uppsala.
Söndagen 13 augusti kl 11 tills eftermiddagen.

Medtag mat, oömma kläder och 150 kr till kursavgift.
Britt-Marie nordman går igenom grunderna i de intu-

titva sökmetoderna i terrängen någonstans.
nödvändiga redskap får du låna på plats.

Frågor till Britt-Marie 018 37 20 48, 0705 20 03 28.

Fortsättningskurs i oktober.
när och var kommer ni överens om på grundkursen.

Krympslang
Krympslang är en speciell typ av 
plasttub vars diameter krymper 
vid värmning. Krympslangen 
tillverkas vanligtvis av ole-
finplast eller polyvinylklorid. 
Krympslang används för att 
isolera ledningar och skydda dessa 
från nötning. Det finns krympslang 
med eller utan lim. limmet tätar 
extra. Väggtjockleken och diam-
etern ändras när man värmekrym-
per en slang.
Krympslang finns i en mängd 
olika färger för färgkodning av 
kablar och anslutningar.
Krympslangen varierar beroende 
på väggtjocklek, diameter och 
krympningsförhållande.
Värmekrympslang med eller utan 
termoplastiskt lim.
Kan värmas fast med värmepistol, 
tändare eller tändsticka.
Finns hos Clas Ohlsson, Jula, 
Kjell & Co m. fl.
(Se sid. 6)
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Konvent 2017.
hans Oreheim, arkeolog och författare, har 
under många år arbetat med olika arke-
ologiska projekt i Sverige och utomlands. 
hans har även studerat den nordiska och 
antikens arkeologi, egyptologi, Geoveten-
skap, Astronomi, Astrologi, Kinesiologi 
och Reiki. hans berättade om en kunskap 
vi aldrig fick lära oss i skolan. en kunskap 
som efter antiken kom att hemlighållas. 
Allt för att hindra oss att bli hela männis-
kor. hans  berättade om kunskap som kan-
ske kan få dig att ändra din bild av män-
sklighetens historia och vem du egentligen 
är. Föredraget startade i egypten och kom 
att belysa de än idag alltför många olösta 
arkeologiska och historiska gåtorna. Även 
egyptens gamla mysterieskolor och dess 
verkliga budskap som idag har mycket att 
lära oss. Sumerernas stora kunskap som få 
känner till, men som påverkat oss mycket. 
Vidare om Jesus och Moses okända hem-
liga liv i egypten, tankens 

otroliga kraft 
förr och nu, he-
lig geometri och. 
mycket annat. 

Vi skall försöka 
att i nästa nr av 
Slagrutan presen-
tera hans mycket 
intressanta böcker.
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Slagrutan äldre nummer. Det går ju inte att skriva 
gamla nummer för Slagrutan blir aldrig gammal. Ett 
exemplar av varje tidning som finns i lagret kostar 250
kr för expedition och porto. Går till Egons fond.

Hur görs sädesfältsfigurerna?

https://www.youtube.com/watch?v=e_R9sCbakcy

eneRGIeR OCh BIn

Under denna rubrik genomförde 
Sotenäs Biodlarförening ett 
medlemsmöte 15 juni.
Som föredragshållare och handle-
dare medverkade Agne Olausson, 
lysekil,
engagerad representant för Sven-
ska Slagruteförbundet och tidigare 
biodlare.
Programmet var uppdelat i 3 delar.

1; en kort introduktion om de en-
ergier och Curry-linjer som omger 
vårt klot samt den strålning, Aura, 
som varje levande organism omges 
av.

2; efter detta gick vi ut i den sköna 
sommarkvällen och hade praktiska 
övningar.
Vi sökte efter Curry-linjer och 
Curry-kryss i marken med hjälp av 
”pekare” samt  Auror hos varandra 
genom att försöka förnimma den 
strålning som vi utsänder

efter detta gick vi till föreningens 
bigård där Agne visade på de olika 
samhällenas Auror.
Det starkaste samhället visade sig 
ha den största Auran medan de 3 
tre andra hade mindre.
 ett sådant samband kan ju alltid 
ifrågasättas: vad är orsak och vad 
är verkan.
Är det så att ett samhälle som 
producerar mer honung än ett svagt 
beror på att det har en gynnsam 
Curry-kryss-placering och får en 
stor Aura eller kan det finnas andra 
naturliga förklaringar till skillnad 
i bisamhällens olika produktions-
mängd.
Agne informerade att han tyvärr 
inte kunnat göra mera vetenskap-
liga undersökningar av samband 

mellan bisamhällens honungs-
produktion och placering i förhål-
lande till Curry-kryssen i naturen 
på grund av bristande intresse från 
större biodlare och forskarsamhäl-
let.

3; Sedan de praktiska övningarna 
genomförts återvände vi inomhus 
och tillsammans med Kurt Jim-
merfors hembakade kaka och kaffe 
samtalade vi om förmågan att med 
hjälp av slagruta hitta vattenådror 
samt kartlägga vatten- och elled-
ningar i marken. Agne delade ut 
Pekare och slagrutor till var och en 
för att vi på egen hand kan kartläg-
ga vår hemmiljö och våra bisam-
hällens placering i förhållande till 
Curry-linjerna i bigården.

efter att ha varit med om intressev-
äckande upplevelser och intressan-
ta erfarenhetsutbyten avslutades 
mötet.

nils erik Samuelsson
Sotenäs biodlarförening

Tips att prova --
 Foliehatt mot curry?

Prova att klippa ut en bit alumini-
umfolie ca 10 x 30 cm och tejpa 
fast i pannan så den täcker tredje 
ögat. Om du inte vill tejpa så kan 
du sätta på en mössa som håller 
folien på plats.

Prova sen och se ifall du kan 
känna Curry, hartmann vattenåder 
mm. hur länge effekten sitter i och 
om din aura fortfarande påverkas 
av t.ex. Curry mm överlåtes till 
läsaren att prova ut.

hej !
Slagruta, Släktforskning, DnA-
forskning.
eftersom jag har alla tre område-
na, nämnda i rubriken, som hobby 
så börjar jag nu undra om det kan 
finnas något gemensamt för oss 
som sysslar med dessa områden, 
utom individens eget intresse ?
Att söka fram anor och att söka 
efter bosättningsgrunder och att 
söka efter någon gemensam DnA-
bit är spännande.

Finns det bland oss slagruteanvän-
dare något som förenar och som 
går att söka efter ? 
Vart tog kloka gummor och gubbar 
vägen och när och varför försvann 
dom?  Vad ligger i vårt ord ”kloka” 

Finns det någon mer kunskap som 
vi inte känner till i dag ? Tvär-
vetenskap ?
Kan det kanske skrivas något om 
detta i Slagrutan ?
 
/Bernth
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ett enkelt sätt att uppleva hur skadliga mikrovågor kan 
vara för födan är att vattna dina växter en tid med vatten 
som du värmt upp i en mikrougn (och naturligtvis låtit 
svalna efteråt). Se vad som händer med växten.  
 
en skolklass i Sussex, england, gjorde ett liknande ex-
periment. Två identiska växter fick vatten varje dag. Den 
vänstra plantan fick vatten som hade värmts i en mikrougn, 
den högra plantan fick vatten som kokades på annat sätt. 
Resultatet efter en vecka syns på bilden här ovanför.

(Jag hade tagit en tredje med vatten ur kranen eller brun-
nen utan kokning. Gör du experimentet så meddela hur det 
gick. Kolla energierna på frön, plantor och vatten innan.
Red. )

Västmanland
landskapet har 20 000 kända fornlämningar. en övervägande del av fornlämningarna 
utgörs av gravar från yngre järnåldern och särskilt betydande är gravfältet Anundshög-
sområdet med skeppssättningar från vikingatiden, eller seklerna närmast före, samt båt-
gravsfälten vid norsa i Köping och vid Tuna i Badelunda socken från vendeltid, 550-800. 
Monumentala är de 45 kända fornborgarna i Västmanland varav en av de största är fornborgen 
på Visberget i Munktorps socken.
Sankt David av Munktorp var en engelsk munk som under början av 1000-talet, tillsammans 
med Sankt eskil och Sankt Botvid av Sankt Sigfrid i Småland, sändes ut för att kristna mälar-
landskapen. David byggde en kyrka i Munktorp i Västmanland och nämns även som den första 
biskopen av Västerås och kallas Västmanlands apostel. han sökte martyrdöden men dog frid-
fullt omkring 1082. hans festdag är den 25 juni.
Med den framväxande gruvnäringen under medeltiden växte bergslagen fram, som gav landska-
pet en central roll i Sveriges ekonomi.

Ett trevligt konventslandskap? Vet du någon lämplig kursgård där 70 personer kan sam-
las och bo så tipsa styrelsen.

En auramiss
Bin har väl också aura? Javisst, 
åtminstone samhället som helhet.
Jag var hos biodlareföeningen 
för att berätta om biodling och 
jordenergier och att bina trivs i 
currykryss. Utanför möteslokalen 
finns föreningen bigård. Före jag 
gick in på de intuitiva sökme-
toderna skulle ett per medlemmar 
kolla om 15 vicecellskoppar, som 
satts in några dagar tidigare, blivit 
bestiftade. Medan de klädde om till 
bität klädsel gick jag och kollade 
aurorna hos bisamhällena. Samhäl-
lena stod på 3 och 2 lådor förutom 
1 som stod på en låda.
Aurorna var mellan 1,5 och c:a 3 
meter. Samhället där vicecellerna 
satts in var naturligtvis ett starkt 
samhälle och auran på detta var 
närmare 3 meter. Tyvärr hade bina i 
den lilla lådan dött för jag fick inte 
tag i någon aura på denna.

när  undersökarna kom till plat-
sen talade jag om mitt resultat och 
de tyckte inte att det var konstigt 
att jag  inte fick tag auran på lilla 
lådan då detta var deras verktygs-
låda.                    Agne
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Retur
Anita Elmerfeldt
sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

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

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

Jordstrålningscentrum 
i Stockholm ger kurser och 
många föredrag i bl a olika in-
tuitiva sökmetoder, medvetane-
höjning och alternativ hälsa. 
säljer pekare, pendlar, avstörn-
ingar m.m.
 www.jordstralningscentrum.se
 mejl    jc@vingar.se
 tel    08-510 110 25.

Arvika Slagruteförening
Bert lindström (ordförande)  0768-
175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@hot-
mail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

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 

Östergötland är stort. 
där finns också många rutgängare. 
 Anders davidsso når du på 
mejl:  slagruta@boremail.com

Har Du orgonit hemma?

Du kan få om Du vill. Du kan läsa 
lite om orgoniten  på http://www.
ethericwarriors.com/wp-content/
uploads/2014/03/orgonite-_swed-
ish.pdf?72f680

Rekrytera flest nya medlemmar 
före nästa manusstopp vilket är 25 
augusti.
De skall ha betalat sin medlemsav-
gift och Du skall ha anmält dem till 
medlemsregistret senast 25 augusti 
kl 24.   
medlemsregister@slagruta.org

vad gör du?
Vad använder du dina kunskaper till?
Kan du hjälpa andra?
Vi får frågor om vattenletning, tomtundersöknin-
gar och annat från hela landet. Vi har svvårt att 
svara.
Meddela redaktören och vi noterar här samt kan-
ske på nätsidorna.

Flest nya medlemmar väljer först. nr 2 sedan och nr 3 får den som är 
över. Priserna sänd portofritt. Det finns möjlighet att dela ut tröstpriser. 

Information från medlemsregis-
tret.
 
en felaktighet har insmugit sig i 
årsmötesprotokollet.
Vid årsmötet hade SSF 309 medlemmar.
 
Medlemsavgifterna är oförändrade även 
för familjemedlemmar,
ungdomar under 20 år samt för med-
lemmar boende utanför Sverige. 
Anita


