
2017-3      SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET            NR 87



EGONS FOND 

2       

Publicerade författare i SLAGRUTAN an-
svarar själva för innehållet i sina artiklar.

Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta 
och redigera insänt material.

Bidrag till tidningen och tips värda att be-
vakas mottages tacksamt. Vid insänt material 
anges tydligt om det skall återsändas och om 
namnet får publiceras.

Kerstin Brantryd
(sammankallande) 
Tel. 0705 87 61 08 

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Ers Ann-Catrin 
Johansson

Red. tackar innerligt Ingebjörg Rivedal och Tordh 
Nilsson och skribenter angivna eller ej angivna vid 
foto/artikel, för bidrag till detta nummer.

Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg 
ordf@slagruta.org

Svenska Slagruteförbundet

info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2

www.slagruta.org
Ortganisationsnummer

874001-1195

Anna Pettersson
kassor@slagruta.org

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

För år 2017 gäller:
Medlemsavgiften: 290:-/år
medlemsavgift efter 1 juli  160:-
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 200:-/år
Medlemsavg utanför sverige: 400:-/år

sTyRElsE OCH 
FUNKTIONäRER.

Ordförande Olle Vesterberg 
ordf@slagruta.org

Kassör  Anna Pettersson
kassor@slagruta.org

sekreterarre Christina Eliasson
sekr@slagruta.org

ledamot/medlemsregisteransvarig:
Anita Elmerfeldt
medlemsregister@slagruta.org

ledamot och redaktör Agne 
Olausson
redaktor@slagruta.org

Webmaster Roland Karlsson 
webmaster@slagruta.org
.

Valberedare Anne Björnberg
Britt-Marie lundgren
Ann Henemo
valberedning@slagruta.org

Innehåll
sid 1.  ssF:s medlemsblad nr 1

sida. 2. Innehåll.

sid. 3. Ordföranden tar ordet.
Redaktören filosoferar

sid. 4  slagrutan - magiskt reds-
kap eller vad.
sid. 5.  Fortsättning.
sid. 6. Fortsättning

sid. 7. .Notiser

sid. 8.  PsI-spåret i verklighetan

sid. 9.  små berättelser.

sid 10. Pendelfigurer.

sid. 11. . det undermedvetna.

sid 12. Höstmötet Valhall
sid. 13.  Fortsättning
sid. 14.  Fortsättning

sid 15.  lEy-linjeförteckning M  
 län
sid. 16.  Förtsättning lEy

sid. 17.  den gamla kunskapen.  
 Från konventet.
sid 18. Fortsättning.

sid 19.   Medlemspresentationer
.

sid 20.  Kontaktsidea.

din redaktör når du
slagrutan och material till nästa 
slagrutan nr 4  2017 sänder du till  
redaktören, Hästekasvägen 9. 451 96  
Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org
tel 0522 65 20 80
sms 0768 35 62 44

Nästa manusstopp 25november.       



         3

Ordföranden tar ordet

nu är snart sommaren över och det 
har regnat ganska mycket. Trots det 
så är grundvattennivåerna rekordlå-
ga.

Vad beror det på och spelar det 
någon roll för verksamheten i vårt 
förbund?

Det är ju välbekant att utsläppen 
av koldioxid orsakar en tempe-
raturförhöjning på jorden, som 
medför mycket regn och över-
svämningar på en del håll och lite 
regn på andra håll med sjunkande 
grundvatten, som i Skandinavien. 
Allt vatten under markytan kallar 
jag för grundvatten. Vatten är vårt 
viktigast livsmedel och måste alltid 
finnas tillgängligt för att vi skall 
överleva på jorden.

I dag sina brunnar och både privat-
personer och en del kommuner har 
problem med vattenförsörjningen.
Till Styrelsen inkommer fler och 
fler rop på hjälp om att hitta vatten.
Vi har ju många medlemmar i 
landet som kan hjälpa till med det-

ta. en del har lång erfarenhet an-
dra har liten erfarenhet eller ingen 
erfarenhet. Till de sistnämna vill 
jag rekommendera att gå en kurs 
eller sök hjälp av någon som vet 
och kan. I Dan Mattson bok Jord-
strålning mm rekommenderar han 
att man söker upp en brunn som 
man vet är uttagen med slagruta 
och träna på att hitta vattenådern. 
Det kan vara en bra metod för att 
bli mera säker Ibland blir det dock 
problem. långt upp i norrland har 
vi kanske inget folk eller det blir 
för långt att skicka någon. Vi har 
dock folk som kan klara av sådant 
på distans kanske via kartpendling 
eller på annat sätt.

Jag hörde nyligen talas om en 
man som för många år sedan, före 
internet och de goda kartornas tid, 
pekade ut brunnslägen via tele-
fon. han hade fjärrsynsförmåga 
och kunde även se vad som fanns 
under marken. 

Det finns terapeuter som kan se in 

i kroppen och tillståndet hos olika 
organ. Personer med den förmågan 
skulle antagligen kunna klara av 
vatten sök enligt ovan. Man får 
dock inte glömma bort att det är ett 
stort ansvar man tar på sig när  man 
ikläder sig rollen som vattensökare. 
Det kan ju vara förenat med stora 
kostnader t. ex att borra till stort 
djup. Var därför mycket noga och 
seriös. Försök alltid kontrollera och 
få bekräftelse på olika sätt. Man 
bör givetvis också ta betalt. För att 
jobbet skall värderas på rätt sätt. 

lycka till alla vattensökare.

Sidan 1 pryds av sidan 1 från 
Svenska Slagruteförbundets första 
Slagrutan men då hette det, 1982, 
Medlemsblad.

Slagrutan är ju inget nyhetsblad. 
Inte heller något skvallerblad. Båda 
med kort varaktighet.

Slagrutan är tidlös. Den behandlar 
sådant som är mångtusenårigt både 
bakåt och framåt i tiden. naturligt-
vis är den i bland också, om inte 
dagsaktuell så åtminstone månad-
saktuell. när vi presenterar kom-
mande aktiviteter. eller sådant som 
nyss varit.

Du kommer därför i framtiden att 
se sidor ur (gamla) äldre Medlems-
blad och Slagrutan. 

Det första, återgivet ur tidigare 
Medlemsblad kommer i detta num-
mer på sidorna 4 - 6. Kvaliteten är 
väl inte den bästa. Då var det skriv-
maskin som gällde. Skrift  utan 
band i maskinen på vaxad hinna att 
använda på en Gestetner stencilap-
parat. Skriva fel. Då gällde korri-
geringslack och skriva om. Många 
fel?  Skriva om hela sidan. Sedan 
dra apparaten för hand ett varv för 
varje exemplar och sida. Det är lät-
tare idag.

nästa gång jag hämtar gammalt 
så kommer jag nog att skanna och 
OCR-läsa det innan jag lägger in 
det Slagrutan så att det blir mer 
lättläst.

Slagrutan är således både tidlös och 
aktuell. 

Det aktuella är det du sänder in om 
sådan som skall komma och sådant 
som nyss varit. Glöm då inte att 
informera webmastern om sådant 
som skall komma så hen får skriva 
in det på aktivitetssidan i  
www.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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leif engh har givit ut 2 rapporter som jag känner till:
Karstområdet vid lummelunds bruk, Gotland : med speciell hänsyn till lummelundagrot-
tan. och
l. engh, Detektering av underjordiska vattendrag - test av tre geofysiska metoder (sling-
ram, VlF, georadar) samt biofysisk metod (slagruta). lunds universitets naturgeografiska 
institution, rapport nr 55, 1983..

Finns inte i bokhandeln men försök  med bokbörsen eller antikvariat.       Red.
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svensson, Hanna
Högskolan i Halmstad, sektionen 

för ekonomi och teknik (sET).
Uhlán, Nathalie

Högskolan i Halmstad, sektionen 
för ekonomi och teknik (sET).

2012 (svenska)
självständigt arbete på grundnivå 
(kandidatexamen), 10 poäng / 15 

hp
studentuppsats (Examensarbete)

Abstract [sv]
litteraturstudien sammanställer 
tillgängliga kunskaper och er-

farenheter om vindkraftens och 
kraftledningars påverkan på 

djurlivet, både vilda och domes-
ticerade djurgrupper. Avgränsnin-
gar som gjorts är att enbart behan-

dla påverkan på betesdjur. Eftersom 
litteraturen inom området är 

mycket begränsad har vi även gjort 
kopplingar till närliggande om-

råden så som störningar från olika 
typer av buller samt trafik, jakt, 

friluftsliv och habitatförändringar 
vilka uppstår i samband med en 
etablering. I de fall då faktaun-

derlag för betesdjur saknats har vi 
dragit paralleller till andra djurarter 
och i vissa fall har vi även tittat på 
hur människan påverkas av effek-
terna för att kunna få en förståelse 
för hur djuren upplever eller påver-

kas av störningen.

håll utkik på fornguiden.se/ 
 
FORnGUIDe: ”Inglinge hög” 
[Småland, Sverige]
Plats: Inglinge hög och 
gravfält
Det finns 100-tals stora 
gravhögar runt om i Sverige. 
Men Inglinge hög i Småland är 
unik. här finns ett av världens 
vackraste och mest mystiska 
stenklot.
I den här kompakta resguiden 
får du både karta, färd-
beskrivning samt en historik 
och en guide till de viktigaste 
gravarna vid Inglinge hög.

Vindkraft och kraftledningars påverkan på djurlivet: - en litteraturstudie
Vidstående ställer naturligt-
vis frågan; hur påverkar alla 
kraftledningar till och från 
vindkraftverken, men också från 
vanliga kraftverk och transfor-
matorstationer de energier vi 
arbetar med. Finns det någon av 
läsarna som kontrollerat?

Jag har påpekat och ställt frå-
gan till några entreprenerör och 
byggare av dito, Jag har ju inte 
fått svar och det hade jag inte 
förväntat mig heller.
  Red.

Från Arvika gänget har inkom-
mit:  Vi har haft några träffar under 
våren men dom ska gås igenom 
först, foton o utvärdering. Kommer 
längre fram. Vi får också vänta till 
efter den 28 Augusti då utflykten 
går till Bergs Klätt i Jössefors.
Där ska finnas kraftplatser som vi 
ska försöka hitta o kolla upp. Sedan 
ska vi hitta på något i September, 
men är inte klart ännu. Vi höras. 
Gänget hälsar.

Jag fick en fråga:
Sedan har jag en fråga 
till. I en tysk bok om sha-
manskt landskapsgeomanti 
och kraftorter hittade jag en 
teckning om en hjulgrav/ rund 
stensättning som ska finnas här 
i Sverige. Det står så här under 
teckningen: “Stenring från 
Sola, nerike, Sverige. Den är 
uppdelad i åtta jämnstora sek-
tioner, det heliga trädet står i 
mitten (John Palmer efter n.h. 
Sjöberga, 1824)”.
nerike tyder på närke där 
jag bor. Men den enda orten 
med namn Sola som jag hittar 
finns i norge. Inget träff med 
google. Ingenting alls. har du 
en idé vilken stensättning det 
kan vara?

Och redaktören svarar: nej, jag 
vet inget.
Vet du som läser detta så var 
vänlig hör av dig till redak-
tionen.

redaktor@slagruta.org

För er som är intresserade av stt 
känna in energier. åk till Pilane 
konstutställning på Tjörn och ta 
med er pekarna. Platsen är magisk 
med korsande ley-linjer och jät-
testor formation i detta kors.  
  
Mvh SlagruteBengt 070 7355176

Rekryterings-
tävlingen i 
förra 
numret av 
Slagrutan 
vanns av 
Britt-Marie 
Nordman 
med 3 nya 
medlemmar.
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Hörde talas om PSI-spåret för 
många år sedan av en kompis 
och läste Göte Anderssons 
skrift. 
Har använt pekare (slagruta) 
och pendel under många år 
med goda resultat, men NU 
……………..
 
Vår dotter linn har en hund som 
hon hämtat från Rumänien, en 
underbar men skrämd varelse. 
efter tre veckor här blev hon 
skrämd av en obetydlig orsak. 
Sprang till skogs med halsband, 
koppel, sele och allt. 
 
linn fick med sig folk och spår-
hund att spåra i snön och fann 
hennes spår, men ingen hund. 
Det verkade som om hon fått total 
panik. 
De såg skymten av henne ibland 
och sele och allt hade hon lyckats 
kränga av sig som tur var. 
 
I vilket fall som helst, så började 
jag samtidigt använda pekarna 
och fick hela tiden ut RIKT-
nInG  OCh AVSTånD. 
Det har konfirmerats gång på 
gång, för då vi åkt dit pekarna 
visat så har vi funnit färska spår. 
Väldigt spännande! 
har varit ute å kollat varje dag 
sedan den 12 februari då hon 
försvann. 
 
Till en början var det in-
gen som ville tro mig - FÖR 

hUR SKUlle DeT KUnnA 
FUnGeRA ! :-)  :-( 
 
Men nu har jag fått med linn och 
min man på tåget iallafall. 
Just nu är det ju än viktigare då 
snön börjar tina bort. 
 
nu befinner lilla hunden sig i 
närområdet i en radie av 2.5 km. 
Den tassar runt i linns trädgård om 
nätterna och har varit synlig i sam-
hället de sista tidiga mornarna. 
har äntligen ätit av maten som 
linn lagt ut. 
Så förhoppningsvis har skräcken 
lagt sig, så hon återkommer hoppas 
vi. 
 
Skulle hon bli skadad eller liggan-
de i skogen, så kan jag ju ta ut flera 
PSI-spår/linjer och finna henne i 
skärningspunkten. 
 
Det är sällan man får dessa tillfäl-
len. 
har varit med om en liknande situ-
ation för 10 år sedan, men då hand-
lade det inte om en levande varelse. 
 
nu till min fundering: 
lever Göte Andersson fortfarande 
och hur kan jag i så fall nå honom? 
 
hälsningar 
liza 
 
naturintresserad konstnär, svamp-
konsulent och örtterapeut från 
Fengersfors i Dalsland 
Med öppet sinne för det vi “inte 
vet”

PSI-spåret i verkligheten

hej Agne 
ag bor 6mil nv om Torsby Min 
brunn ligger uppe i berget ca40 
m från där bostaden låg(brann 
ner i våras) har främst givit 
ytvatten och aldrig varit särskilt 
rik på vatten. Jag skulle vilja 
hitta en riktig källa och lite längre 
upp för att få mer tryck. Berget 
är rikt på vatten och hyperit Vill 
helst vara oberoende av pump och 
slippa borra efter vatten. Stämmer 
det att hyperitberg ofta har radon? 
Med en vänlig hälsning från namn

Så småningom skrev jag och 
frågade hur det gått. Jag fick sva-
ret: 

Jo, det har gått bra.
Det slutade med att jag själv tog ut 
en fantastisk källa.
Visste inte att jag kunde det, men 
nu har jag i alla fall en källa som 
ger massor med jätte gott vatten.
Detta tack vare en gammal gubbe 
som tyckte att jag skulle prova 
med en videkvist.

Själv är bäste dräng.

Titta in på    http://parapsykologi.se/category/nyhetsbrev/  här finn mycket intressant för oss. Red. 
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Pekarenytta

Jag kan berätta för dig om mitt 
första försök med pekarna, och i 
stort sett enda, som gjordes för c:a 
10 år sedan.
Vi hade då en fiskodling, i det 
nedlagda pappersbruket här i byn.
För att få vatten med olika temper-
atur hade vi en vattenledning som 
gick ut i sjön norr om byn.
På denna ledning finns tre inlopp 
på olika djup. Detta för att vi skall 
kunna styra temperaturen under 
sommar respektive vinter.
Min man och en annan kille hade 
missat att täcka för det intag som 
låg på 2 m djup, där vattnet då var 
kallast.
De ville alltså få varmare vatten 

Förena nytta med nöje. när man 
är ute och slagrutar sig träffar man 
ibland på öde tomter med gamla 
förvildade äpplen, ta också de som 
gallras ut på egna träd,Sura äpplen 
innehåller mycket pektin. Pektin är 
det som får sylt och gelé att stelna. 
Det är bra för magen och tar med 
sig tungmetaller ut, framförallt 
kvicksilver och bly. Så här gör 
man sitt eget pektin. Ta sura äp-
plen skölj dem, skär bort skadade 
och maskätna delar. lägg dem i en 
gryta med lite vatten så att de inte 
bränner fast. låt koka ca 1 tim tills 
äpplena mosar sig. häll i en silduk 
och låt rinna av, gärna över nat-
ten. Pressa inte, vätskan skall vara 
så klar som möjligt. häll vätskan 

i en kastrull och sjud tills vätskan 
har reducerats till hälften . häll på 
väl diskade burkar som har stått 
utan lock i 150 gradig ugnsvärme 
i minst 15 min. För konservering 
ställ burkarna i en gryta med en 
handduk i botten och fyll på vatten 
över de åtskruvade locken. Koka 
upp och koka ordentligt i 15-20 
min. håller sig i flera år, öppnad 
burk förvaras i kylskåp.
 Använd till sylt och gelé. För 
avgiftning börja med en tsk i lite 
vatten och öka långsamt till 2 msk. 
eftersom pektin har förmågan att 
binda till sig andra ämnen bör det 
tas för sig själv. Om man äter medi-
cin bör man rådfråga sin läkare och 
undvika eller ta lägre dos och så 
långt som möjligt tidsmässigt från 
medicineringen. 
Anne

När du är ute och går!

från större djup för att fisken skulle 
må så bra som möjligt.
Men isen hade lagt sig tidigt det 
året, så de hade missat detta. Isen 
var dessutom täckt av snö, så det 
gick inte att se igenom den.
De hade under två dagar borrat en 
massa hål i isen på de ställen där de 
trodde att vattenledningen låg. 
Vi visste nämligen vart den gick 
ut från stranden, men svårt att veta 
exakt var den gick.
Jag frågade om jag skulle pröva 
med pekarna. Okey sa dom lite 
tveksamt, men det var ju ändå värt 
att kolla.

Jag utgick från stranden, tänkte 
mig hur ledningen såg ut och gick 
fram och åter över den tänkta led-

ningen.
Fick på så vis ut en linje. Gick 
sedan utefter denna linje och tänkte 
mig inloppet på två meter.
Fick utslag och använde mig det 
allra sista av pendeln, för att få en 
säkrare punkt.
Min man borrade ett hål och bara 
en dm därifrån fanns inloppet till 
det rör vi sökte .
Med hjälp av detta kunde de täcka 
över inloppet, fick bättre tempera-
tur på vattnet och alla var nöjda.
Främst jag själv förstås :-)

Det var denna händelse jag kom att 
tänka på då dotterns hund försvann.
Alltså en god anledning till att 
försöka använda pekarna än en 
gång.

Har du varit hos doktorn.

Visst är det lite långtråkigt att sitta 
i väntrummet. Många väntar där. 
Fortfarande finns det folk som läser 
medan de väntar (de övriga sysslar 
med mobiltelefonerna) och läser 
vad de får tag i.
Tag med dig Slagrutan och ”glöm” 
några olika. Kanske Slagrutan 
lockar mer än Svensk Damtidning 
eller  gammal Allers. Kontakta 
info@slagruta.org så sänder vi en 
bunt kostnadsfritt om du lovar att 
”glömma” här och var.

Skriv som du vill.
Jag hör ibland när jag ber om 
referat från kurser eller annat; Jag 
kan inte stava. Jag skriver slarvigt. 
Jag har svårt för att skriva.
Skriv hur du vill. Jag har två kor-
rekturläsare som hjälper till med 
stavning, ordföljder, avstavningar 
med mera. huvudsaken är att du 
sänder in dina alster. Berättelser, 
historier, tips, synpunkter.
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 Pendel-figurer

Håller man en pendel i en huvud-
ström eller huvudpuls, svänger 
den i åtta olika mönster. Rörelserna 
kan variera vid skilda tider, men det 
är all tid samma 8 former, även om 
den in bördes ordningen varierar.

Det är den cirkelrunda ringen, 
med- eller motsols. Det är spets-ova-
len, formad som en skeppssättning, 
med- eller motsols i två tvärstående 
vinklar mot huvudpulsen. Det är den 
fram-och-tillbaka-gående pendling-
en, antingen i pulsens riktning eller 
i 90 ° vinkel mot huvudströmmen.

Således åtta rörelser, vilka åter-
kommer regelbundet i huvudpulsen.

när våra förfäder byggde sina 
stenringar, gjorde de dem helt efter 
dessa pendelmönster. Det blev de 
sto ra, runda eller ovala högarna, 
sten fyrkanterna, domarringarna och 
skeppssättningarna från bronsåldern 
och senare även järnåldern.

I Brakelund vid Vinninga finns 
alla sorterna. likaså i norra lundby 
på Billingens västsluttning.
Våra förfäder såg troligen huvudpul-
sen som en strid ström, som forsade 
fram överallt i naturen. Det var för 
att fånga och utnyttja pulsen, som de 
byggde sina stora stenmonument.

Pendeln rörde sig ju i vissa mönsteri 
denna ström. Dem ville man 
avbil da.

ett element, som våra förfäder var 
mycket förtrogna med, var vattnet, 
floderna, sjöarna och haven. I vatt-
nets strömmar såg de en liknande 
na tur som den i pulserna Man 
nde skaffa sig föremål, liknande 
pendelns rörelser. På eller i dessa 
tingestar kunde man färdas fram 
över ström mande vatten utan att 
behöva vada eller simma i själva 
vätan.

Först byggdes en flotte. Den blev 
fyrkantig eller rektangulär, formad 
efter pendelns fram-och-tillbaka-
rö relser. Med flotten kunde man 
staka sig fram i sjöar och vattendrag 
utan alltför strid ström. Den var 
litet otymplig men gick att lasta. 
På vattenvägen kunde saker forslas 
som annars var för tunga att bära. 

Senare byggde man en rund 
farkost. Den var inte så klumpig som 
flotten. Båten bestod av djurhudar, 
sammanfogade till ett tråg. Denna 
skinn-ring spändes ut 
med långa trästavar. en 
rund, tallriksliknande 
farkost bildades. Sådana 
skinnbåtar finns beskrivna 
från det gamla Baby-
lon. Dit kom goterna 
norrifrån på floden eufrat 
med sina handelsvaror 
till stadens köpmän. när 
lasten sålts och båten 
blivit tom, tog man helt 
en kelt bort trästavarna, 
vek ihop skin nen och 
färdades landsvägen hem 
igen, gående, ridande eller 
åkande. Detta var alltså en 

ringformad båt. lätt att staka nedför 
en flod eller på en sjö. Den snurrade 
säkert runt, runt ibland, men vana 
båtförare kunde med åror eller 
stakar tygla sin far kost.

Den tredje pendelformen blev 
den elegantaste och mest fulländade 
av dem alla. nu byggdes den 
ovala, smäckra båttyp, som våra 
förfäder så beundrade. Spetsovalen 
förekommer fyra gånger i 
pendelrörelsen. Det är alltså den 
vanligaste figuren. elegant rör den 
sig i pulsen, tar emot ström men 
sidledes, så att en cirklande rö relse 
undvikes. Oval form passar i vatten, 
lugnt eller strömmande. Man kan 
flyta medströms, ro motströms eller 
kryssa fram med vinden sidle des.

Skeppsättningenb är såldes 
inte en avbild av ett skepp utan 
stensaättningen  i keppsform är 
en kopia av pendelns rörelser i en 
huvudpuls.

sidorna 10 och 11 är kapitel ur

 Ulla och John Hamiltons bok Jordpuls.
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Det sägs, att vi normalt 
använder ba ra en tiondel av 
vår hjärna. exempel från 
dagliga livet tyder på, att 
det finns de, som använder 
mindre! Även på uppsatta 
poster.Och de resterande nio 
tiondelarna. Vad händer med 
dem? Är de till bara för att 
hattfabrikanterna skall få sys-
selsättning? eller kan de fylla 
någon vettig funktion?Är det 
här det undermedvetna har sitt 
säte? Detta sjätte sinne, eller 
som det hos djuren kallas, 
instinkt. Pa rapsykologerna 
brukar förklara många 
fenomen med, att de har sin 
rot just i det undermedvetna.
hos den civiliserade 
människan har ensidig teknik 
och vetenskap bi dragit till att 
förkväva de “instink ter”, som 
för naturfolk och vilda djur är 
ett överlevnadsvillkor.I vårt 

undermedvetna finns anlag kvar. 
Det gäller att hämta fram dem, 
så att kraften åter blir verksam.
Undermedvetandet är i besittning 
av obegränsad intelligens och 
kraft. Det äger en förmåga, som 
slår en bro över tid och rum.
Våra försök med pendlar visar 
på en väg att väcka och utnyttja 
vårt un dermedvetna.Pekare och 
pendlar är bara de red skap, som 
genom enkla rörelser ger vårt 
medvetna jag svar på frågor, som 
vi ställer till det undermedvetna. 
Beskeden fungerar ungefär som 
en dators digitalsystem: ja eller 
nej.Som vi känner till, kan dessa 
två funktioner kombineras och 
ge häp nadsväckande resultat. 
Så ock de svar, som vi erhåller 
genom våra enk la hjälpmedel.
Vårt undermedvetna registrerar 
de pulser, som finns. Kanske 
behövs det litet träning. Men 
de flesta människor kan det 
och blir lika överraskade, då 
de upptäcker sin förmåga. 
Genom kroppens förmedling 
överförs resul taten till pekare 

och pendel. Ungefär som ett 
urverk genom visarna anger 
tiden.hänger man upp en pendel 
i en gal ge över en puls, som 
man tidigare konstaterat, förblir 
den orörlig. li kadant om man 
sticker ner pekarna i marken.
någon måste hålla i dem och 
kon centrera sig på vilken 
uppgift frågan gäller. efter en 
stund börjar pendeln röra sig. 
en svängning medsols tolkas 
som: Ja. Motsols betyder: nej. 
Svänger den fram och åter, 
tyder det på, att frågan är fel 
ställd. Det kan också vara en 
anvisning om att , att en stark 
naturpuls passerar förbi.  låter 
det för naivt? Det enkla är ofta 
det rätta. Tänk bara på princiipen 
i datamaskinen. Var skulle vår 
teknik stå idag om vi avfärdat det 
som enbart srock. Visst verkar 
det som trolleri och kanske är 
det på det viset..Men som någon 
har sagt: “I behovet att tolerera 
även de mest befängda ideer, 
finns en uppenbar likhet mellan 
god vetenskap och politiskt 
liberalism!”

Det undermedvetna.

hej alla,
 
Det är dax för ett höstmöte med Slagrutan Syd
ni är välkommna till Avalonskolan Röddingevägen 256 söndagen den 12 november Kl. 14.00
För er som inte hittar så finns karta här >> https://kartor.eniro.se/m/nePcr
 
Vi har fått en förfrågan om ley linjer i Skåne så är det någon som har info om dom
så ta gärna med er informationen.  (Se  sidan 15, Red.)
 
har ni vänner som också är intresserade av slagruta, pekare och pendel så bjud gärna med dom 
 
Meddela om ni kommer eller inte. höstmötet är gratis och varar ca 3 tim. Vi bjuder på fika på Avalonskolan
 
Ta gärna med kläder för utomhus vistelse och "verktyg" (t.ex slagruta, pekare, pendel osv)



höstmötet Valhall

 Halle- och Hunneberg vi-
lar på en urbergsplatta av 
gnejs, ett 1500 miljoner år 
gammalt berg
 som gradvis har slipats ner 
till en så gott som plan yta. 
Denna plana yta kallas också det 
subkambriska peneplanet och kan 
beskådas vid nordkrokens bad-
plats i Vargön samt vid Slättbergen 
i Trollhättan. För 600 miljoner 
år sedan befann sig berget under 
havsytan och vår kontinent fanns 
då på södra halvklotet i ett kallt och 
blåsigt hav med ganska lite liv. Den 
sand som slipats loss från  berget 
samlades i tjocka lager på havsbot-
ten och bildade den sandsten som 
kan beskådas i Byklev intill bilvä-
gen där en markerad geologistig 
uppför berget, startar. Sandstensla-
gret är i medeltal 25 meter tjockt.

 nästa lager består av alunskiffer 
som i likhet med sandsten är en 
sedimentär bergart.
 Den bildades på havsbotten för 
450 miljoner år sedan då kontinent-
en befann sig vid ekvatorn. havet 
var lugnare, varmare och mer rikt 
på liv. Det organiska material som 
föll till botten och bäddades in i 
lera, ombildades under syrebrist 
till fossil olja och gav berget dess 
svarta färg.
 här och var har kalkskal från 
havets djur ansamlats och bildar ett 
slags kalksten, orsten. Alunskiffer 
är även rikt på uran och är på andra 
håll i Västergötland föremål för 
intresse från kärnkraftsindustrin. 
lagret med alunskiffer är i medel-
tal 25 meter i tjocklek.

 Diabaslagret som ligger överst 
på halle- och hunneberg har en 
tjocklek av i medeltal 60 meter. en 
diabas (även kallad trapp) som är 
hård, sur och svårvittrad i motsats 
till de skånska diabaserna. Dia-

basen är en magmatisk bergart och 
kallas även för en gångbergart eft-
ersom magman trängt upp i gångar 
i det befintliga berget. Detta skedde 
för 275 miljoner år sedan.
 Och tack vare bergets hårdhet, 
så har det skyddat de underlig-
gande mer lättvittrade bergarterna 
sandsten och alunskiffer. hunne-
berg ingår i ett nätverk av globala 
referensprofiler för indelningen av 
geologiska lagerföljder där lagret 
från undre Ordovicium är markerat 
med en gyllene spik vid bergets ös-
tra sida. ledfossilet är graptoliten 
Tetragraptus approximatus.
 hunnebergs lagerföljd är således 
en standardreferens för indelningen 
av alla andra sektioner i världen 
med likartade bergarter.

Detta berättade Lennart Hans-
son om under lördagsförmid-
dagen, Det var dock bara en del. 
huvudämnet var ju Templet Valhall 
som ursprungligen låg mellan hal-
leberg och hunneberg, Odens och 
de fallna krigarnas boning.

efter middagen flera små utfärder 
till besöksmål i närheten. Det 
närmaste, hästevadet, på promena-
davstånd.

 lennart hansson står i domarrin-
gen og viser foto av ein halsring 
av gull, funnen ved Vittene sør for 
hunneberg

 Frå Tunhemslettan såg me porten (inngangen) til dalen mellom 
halleberg (t.v) og hunneberg (t.h.). Til venstre for inngangen 
såg me “häcklan”, det høgare partiet der ein ved gunstige lys-
forhold kan sjå Odins ansikt. 

Grav? Stenhög 
från inlandsisen?

Intresset på lennarts 
föreläsning var stort.
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höstmötet Valhall

här ser vi en porträttbild på 
Glenn Fri under ett av sina 
många block.

Konstnär och resenär

Förutom resorna till själens innersta ljus, 
så har det blivit runt 90 turer till Indien. 
Kärestan där har väckt liv åt ord som 
legat gömda sedan länge.

Stilla tidiga mornar i Sverige och i syn-
nerhet Dalsland har också varit källa till 
poetiska funderingar och fotografier.

Det Glenn Fri visade och talad om på 
vårt höstmöte Valhall i Vargön var dock 
svenska stenblock.

Glen är “stenrik” genom att samla sten-
bilder. Många hundra. Stora block. Och 
inte fullt så stora blcok.

Du finner Glenn Frii:s väl-
tagna bilder, beskrivningar 
och inte minst karthänvisnig-
ara till alla spännande platser  
med block och grottor på
http://glennfri.com/
Jättarnas tid kallar Glenn 
sitt verk.
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Stensättningen vid hästevadet.

Valhall (fornnordiska: Valhöll,[1] ‘de stupade krigarnas hall’) 
var i nordisk mytologi guden Odens och de fallna krigarnas, 
enhärjarnas, boning.[2] Det berättades att män som dött i 
strid kunde få komma till Valhall och vara med och kriga 
mot jättarna. De dog och uppstod varje dag, och varje kväll 
hade de fest och åt av grisen Särimner och annan mat.

Valhall sägs enligt legenden ha 540 dörrar och ett tak 
bestående av gyllene sköldar. Genom dörrarna kunde 800 
(fallna) hjältar samtidigt gå in i bredd.

Citat från Poetiska eddan:

Alla som komma till Odins boning
 känna igen den genast:
 sköldtäckt, med spjut och sparrar, är huset,
 bänkar strödda med brynjor.

 Alla som komma till Odins boning
 känna igen den genast:
 det hänger en varg öster om porten,
 en örn sitter lutad däröver.  Utdrag ur Wikipedia

när Tor vredgas åker han runt på sin vagn, 
som dras av bockarna Tanngnjóstr och 
Tanngrisnir, bland molnen och strider med sin 
hammare, Mjölner (Mjölnir, en symbol för 
åskviggen), mot det onda i form av jättarna; 
en liknande strid utkämpas i indisk mytologi 
mellan Indra och Asuras. Det är så åska 
uppkommer.

Andra attribut är kraftbältet Megingjord 
(Megingjörð), som får hans styrka att växa 
när han drar åt svångremmen. han har också 
en järnhandske och en järnstång i vänsterhan-
den.

Tor beskrivs alltid som gående eller åkande 
vagn, aldrig ridande till häst. Detta visar 
också en skillnad i samhällsklass jämfört med 
Oden, som ofta rider. I likhet med många 
andra indoeuropeiska himmelsgudar kämpar 
Tor mot en väldig havsorm, Midgårdsormen 
(Miðgarðsormr), vilket förmodligen är ett 
uråldrigt mytologiskt motiv.
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Utdrag ur Karerik Johanssons 
LEY-linje förteckning.
Denna gång för tidigare M län.
M-1.  leycentret vid Ale Stenar.

1.   Ale Stenar -  Väcelsång. (K-1).

linjen stäcker sig 146 kilometer 
i riktning 20 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar från Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat från Ale Senar.

2.  Ale Stenar – Ronneby (K-2).

linjen stäcker sig 120 kilometer 
i riktning 40 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar från Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin i båda riktningarna.

3.   Ale Stenar - Torhamn (K-3). 

linjen sträcker sig 138 kilometer i 
riktning 55 grader sett från Tor-
hamn. energin strömmar mot  Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat  mot Ale stenar. 

4.    Ale Stenar – Kristiansö, Dan-
mark.

linjen sträcker sig 69 kilometer i 
riktning 100 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar i rikt-
ning från Ale Stenar. Den 7.1.2000 
strömmar energin oförändrat från 
Ale Stenar.

1. Ale Stenar  - Rönne, Danmark.

linjen sträcker sig 48 kilometer i 
riktning 126 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar från Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin mot Ale Stenar.

2.  Ale Stenar -  Zirehow,  Tysk-
land.

linjen sträcker sig    kilometer i 
riktning 103 grader sett från Ale 
stenar. energin strömmar i båda 

riktningarna. Den 7.1.2000 ström-
mar energin mot Ale Stenar.
 
3.   Ale Stenar -  Rygen, Tyskland.

linjen sträcker sig 103 kilometer 
i riktning 193 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat mot Ale stenar.

4.   Ale Stenar – Sukkertoppen, 
Danmark.

linjen sträcker sig 121 kilometer 
i riktning 238 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin från Ale Stenar.

9.    Ale Stenar -  Falsterbo (M-2)

linjen stäcker sig 76 kilometer i 
riktning 267 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat mot Ale Stenar.

10.   Ale Stenar  - Kungs högen 
(M-3).

linjen stäcker sig 63 kilometer i 
riktning 286 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar i båda 
riktningarna. Den 7.1.2000 ström-
mar energin oförändrat i båda 
riktningarna.

11.  Ale Stenar -  löddeköping 
(M-4) 

linjen sträcker sig 80 kilometer i 
riktning 307 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin från Ale Stenar.

12.   Ale Stenar – Kullen (M-5).

linjen stäcker sig 138 kilometer 
i riktning 318 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin från Ale Stenar.

13.    Ale Stenar -  Kung Ises hög  
(n-1).

linjen stäcker sig 158 kilometer i 
riktning 334  grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar från Ale 
Stenar. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat riktning från 
Ale Stenar.
 Denna energilinje fortsätter rakt 
förbi leycentret vid i vid Kung Ises 
hög och i Torslanda och till Sand-
efjord i norge.

14.   Ale Stenar -  Göteryd (G-2).

linjen stäcker sig 152  kilometer 
i riktning 359 grader sett från Ale 
Stenar. energin strömmar mot 
Göteryd. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat mot Göteryd.

M-2.   leycentret vid Falsterbo.

1.    Falsterbo – Kungshögen (M-
3).

linjens sträcker sig 24 kilometer 
i riktning 40 grader sett från Fal-
sterbo. energin strömmar i båda 
riktningarna. Den 7.1.2000 ström-
mar energin oförändrat i båda 
riktningarna.

2.  Falsterbo  - Ale Stenar (M-1).

linjen stäcker sig 76 kilometer i 
riktning 87 grader sett från Falster-
bo. energin strömmar från Falster-
bo. Den 7.1.2000 strömmar energin 
i riktningarna mot Falsterbo.

1.Falsterbo – Sukkertoppen, Dan-
mark. 

linjen sträcker sig 50 kilometer i 
riktning 204 grader sett från Fal-
sterbo. energin strömmar i båda 
riktningarna. Den 7.1.2000 ström-
mar energin från Falsterbo.

2.Falsterbo – Sönderse, Danmark.
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linjen sträcker sig 160 kilometer 
i riktning 272 grader sett från 
Falsterbo. energin strömmar från 
Falsterbo. Den 7.1.2000 ström-
mar energin från Falsterbo.

3.Falsterbo  - Roskilde, Dan-
mark.

linjen sträcker sig 57 kilometer 
i riktning 295 grader sett från 
Falsterbo. energin strömmar i 
båda riktningarna. Den 7.1.2000 
strömmar energin i  riktning mot 
Falsterbo.

M-3.   leycentret vid Kungshö-
gen.

1.    Kungshögen  - Ale Stenar 
(M-1).

linjen stäcker sig 63 kilometer 
i riktning 106 grader sett från 
Kungshögen. energin strömmar i 
båda riktningarna. Den 7.1.2000 
strömmar energin oförändrat i 
båda riktningarna. Jag har på 
plats strax intill Kungshögen 
uppmätt 194 band. linjens brädd 
c:a 300 meter.

2. Kungshögen - Falsterbo (M–2)

linjens sträcker sig 24 kilome-
ter i riktning 40 grader sett från 
Falsterbo. energin strömmar i 
båda riktningarna. Den 7.1.2000 
strömmar energin oförändrat i 
båda riktningarna.

3   Kungshögen – löddeköping 
(M-4).

linjen sträcker sig 24 kilometer 
i riktning 345 grader sett från 
Kungshögen. energin strömmar 
mot Kungshögen. Den 7.1.2000 
strömmar energin i riktning från 
löddeköping.

M-4.  leycentret vid löd-
deköping.

1.    löddeköping  - Ale Stenar 
(M-1). 

linjen sträcker sig 80 kilometer i 
riktning 127 grader sett från  löd-
deköping. energin strömmar från 
löddeköping. Den 7.1.2000 ström-
mar energin i båda riktningarna.

2.    löddeköping  -   Kungshögen  
(M–3)

linjen sträcker sig 24 kilometer i 
riktning 165 grader sett från löd-
deköping. energin strömmar från 
löddeköping. Den 7.1.2000 ström-
mar energin i riktning mot löd-
deköping.

1. löddeköping  - Roskilde.
 
linjen sträcker sig 50 kilometer i 
riktning 264 grader sett från löd-
deköping. energin strömmar i båda 
riktningarna. Den 7.1.2000 ström-
mar energin mot löddeköping.

2. löddeköping  - Kullen (M-5).

linjen sträcker sig 66 kilometer i 
riktning 333 grader sett från löd-
deköping. energin strömmar från 
löddeköping. Den 7.1.2000 ström-
mar energin oförändrat i  riktning 
från löddeköping.

M-5.  leycentret vid Kullen.

1. Kullen  - hallands Väderö (l-1).

linjen sträcker sig 17 kilmeter i 
riktning 16 grader sett från Kullen. 
energin strömmar i båda riktnin-
garna. Den 7.1.2000 strömmar 
energin i riktning från Kullen.

2.  Kullen  - Kung Ises hög (n-1).

linjen sträcker sig 40 kilometer i 
riktning 56 grader sett från Kullen. 
energin strömmar från Kullen. Den 
7.1.2000 strömmar energin oförän-
drat i riktning från Kullen.

3.      Kullen  - Ale Stenar (M–1).

linjen stäcker sig 138 kilometer i 
riktning 318 grader sett från Kul-
len. energin strömmar från Kullen. 
Den 7.1.2000 strömmar energin i 
riktning mot kullen.

4.     Kullen  - löddeköping  (M-4).

linjen sträcker sig 66 kilometer i 
riktning 333 grader sett från löd-
deköping. energin strömmar mot 
Kullen. Den 7.1.2000 strömmar 
energin oförändrat i riktning mot 
Kullen.

5.     Kullen – Roskilde.

linjen sträcker sig 57 kilometer i 
riktning 57 grader sett från Kung 
Ises hög. energin strömmar i båda 
riktningarna.

KONVENT 2018 Konvent 10 – 13 maj 2018 är förlagt till
 Ramnäs hotell och Konferens i Ramnäs, 2,5 mil nordväst om Västerås.

 Information i kommande nummer av Slagrutan.
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Konvent 2017.

Har du funderat på om din 
historia om dig själv stämmer? 
Att det du fick lära dig i skolan 
är helt felaktigt. Mörkat i flera 
tusen år av en liten makthungrig 
empatilös grupp i samhället. Det 
handlar bland annat hans böcker 
och föredrag om.

 
hans Oreheim, Arkeolog, Kinesio-
log, Författare och Föredragshål-
lare är bosatt i Göteborg där han 
driver ett eget hälsoföretag vid 
namn Ankhenergy.       

Varför är det nu så viktigt? Kan 
vår allmänna felaktiga historia 
ha hämmat oss att hitta storheten 
inom oss själva?     

    hans berättade: “när jag var 20 
år kom en äldre främmande dam 
fram till mig en dag, tittade på mig 
och sa; ”Du ska skriva om den 
gamla historian”. Det förstod jag 
inte då men idag vet jag.”
     

 Första boken ”Den Förbjudna 
Kunskapen” kom ut 2015 och året 
därpå kom ”Den Förlorade kun-
skapen”. en tredje kommer ut i 
September 2017 och heter då ”Den 
Fördolda Kunskapen”.  (Se  annan 
plats i tidningen).     

 I böckerna, som är skrivna som 
äventyrsromaner, reser hans runt 
jorden till gåtfulla och märkliga 
platser. Där ser han närmare på de 
många märkliga byggnadslämnin-
gar och artefakter från förr. Sådant 
som vetenskapen i dag inte kan 
förklara på ett tillfredsställande 
sätt. Och det finns massor.     

 några år efter händelsen med 
den äldre mystiska damen började 
hans studera nordisk och Klas-
sisk arkeologi samt egyptologi på 
universitetet i Göteborg. Därefter 
utbildade han sig även till marinar-
keolog.      

 efter många intressanta grävningar 
och besök i länder som Grekland, 
Italien, egypten och Peru väcktes 
frågan alltmer om var människan 
från första början härstammade    
ifrån. På universitetet lär man bara 
ut att vi alla härstammade från Af-
rika, det pekade de fossila benfynd 
där på.

 något år senare ledde den nya 
DnA-forskningen till samma resul-
tat, människans härstammade från 
Afrika.    

Detta var dock ingen nyhet som 
med så mycket annat som senare 
började upptäckas. Ta bara de 
gamla Sumererna till exempel. 
De visste redan för 3500 år sedan 
att människan härstammade från 
Afrika. Intressant..hur kunde de 
veta det?

Sumererna visste att jorden var 
rund och cirklade runt jorden, de 
hade en idag helt oförklarlig exakt 
astronomisk kunskap och kände till 
elektricitet,vilket inte den moderna 
forskningen än idag kan förklara. 
Och de säger att människoproto-
typen skapades i Afrika för 450 
000 år sedan. Mer om detta i första 
boken; Den Förbjudna Kunskapen.

Utanför universitetets väggar 
pratades det om äldre civilisationer 
som Atlantis och lemurien, vilket 
kom att fånga hans intresse. Det 
var då bara ”flummigt prat” inom 
den akademiska världen.

Men i flera legender nämns faktiskt 
äldre civilisationer innan synda-

floden, som drabbade oss cirka 12 
500 år f.Kr. Även egyptierna pratar 
om folk från Atlantis.

hans berättade  bland annat om de 
egyptiska mysterieskolorna, som 
innehade en mycket hög kunskap 
som lärdes ut. när man gick ur den 
skolan var man en hel människa, då 
visste du vem du var. Präster och 
hirofanter hade lärt dig övervinna 
dina rädslor och förstå din samver-
kan i universum.

Men efter antiken kom dessa skolor 
att stängas och folket fick bara 
brödsmulor av den tidigare hela 
kunskapen. Resten kom att hållas 
för makthavarna för kunskap är 
makt. Det går lättare att manipulera 
ovetande människor.

Avsikten med böckerna är att ta 
fram och belysa de fragment, de 
spår av en äldre historia och civili-
sationer vi faktiskt kan se. Vi har 
bevis för detta men som alltför få 
vet om. Då pratar vi inte om alla 
bevis som Vatikanen gömt undan 
för folket i sina källarvalv.

efter många års forskning är hans 
idag helt övertygad om att krafter 
velat hindra oss att nå vår inre 
kunskap, att hindra oss att förstå 
hur kraftfulla vi egentligen. Men vi 
förstår och vi blir i dessa dagar allt 
mer hela människor, även med lite 
hjälp av böckerna förhoppningsvis.

han hade naturigtvis med sig sina 
2 böcker til försäljning och kön till 
bokbordet var en stund lång.

   Slutligen förbättrade hans med 
med en kombination av Kinesi-
ologi och energibehandling Bengts 
dliga rygg, så vi fick se Bengt un-
der resten av konventet gå närstan 
rak utan käpp.
                        Fortsättning sid 18.     

DEN GAMLA KUNSKAPEN
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Hur görs sädesfältsfigurerna?

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

     

         

         

            
         

             

 Denna ovanliga äventyrsroman 
startar i egypten och tar dig sen 
vidare till andra länder i jakten 
på den förbjudna kunskapen. 
en kunskap som faktiskt kan få 
dig arr ändra din bild av män-
sklighetens historia och vem du 
egentligen är.

Denna ovanliga äventyrsroman 
startar i Peru och tar dig sedan 
vidare till andra länder i jakten 
på Den Förlorade Kunskapen. 
en kunskap som faktiskt kan få 
dig att ändra din bild av män-
sklighetens historia och vem 
du egentligen är. Boken är en 
fristående fortsättning på Den 
Förbjudna Kunskapen.

Jag är helt övertygad att ni läsare 
kommer finna fler spännande äm-
nen i min sista bok. Åter reser jag 
till Egypten och får där vara med 
om och se ”fantastiska saker”. 
Resan därefter till England och 
Frankrike bjuder på än mer mys-
terium. skriver författaren själv 
om sin senaste bok.

http://www.ankhenergy.se/

 
I Vrigstad stötte jag på en per-
son utanför Vrigstads kyrka som 
påvisade att det fanns Georgkors 
utan kyrkan (intuitiva)  
skulle vilja veta mera om dessa 
(har funnit ett antal kring alla kyr-
kor jag kollat)  
har du något tips? på person jag 
kan kontakta eller hur jag ska söka 
på nätet?  
 
Jag pratade med Birger Andersson 
Gustafs , som var med i samma 
övning i Vrigstad.  
han sa att dessa kors hänger ihop 
med en linje också  
( +1 eller -1 i Arne Groths trappa 
) han visste tyvärr inte vad denna 
linje kallas.  
Jag har en gång köpt Arnes tabell 
med alla steg. Såg det plastade pap-
peret för några veckor sedan  
men kan inte hitta den nu .  
Om om det är du som har förenin-
gens material vill jag gärna köpa 
ett exemplar extra.

Svar till redaktören, se sid 2.

har tittat i tidigare tidningar och ser att det ofta är amma 
”område” som behandlas.
Skulle det vara möjligt att någon tittade igenom tidningarna 
och samlade ihop och noterade i vilka nummer det finns 
skrivet om t.ex. Curry-linjer mm, hartman-linjer, Kryss och 
superkryss mm, ley-linjer och så vidare.
Resultat skulle kunna ges till nybörjare, användas vid utbild-
ning och vid seminarier.
nu upplever man ibland att det här har skrivits om ämnet/
ämnesområdet tidigare men redovisats  på ett annat sätt..
Med en tidning som startade 1982 bör många saker ha be-
handlats flera gånger.
Om man har grundinfo så brukar det vara lättare att vida-
reutveckla ämnet.
Jag tror mig veta att många undrar vad vi kan använda sa-
kerna i ämnesområdet till och hur kan man gå vidare?
Börjar man fundera i dessa banor så är det kanske tid för 
förbundet att göra en strukturering av ämnesområdet och
redovisa vad som kommit fram under åren för inget är väl 
nytt under solen ?? eller varför uppfinna/upptäcka hjulet på 
nytt igen ??
 
hälsningar
Bernth
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Mvh åsa Persson 
Upplandsgatan 93
113 44 Stockholm
08-303741
0703600861

Behandlingar:
-energidiagnos med genomgång och rening av olika energisystem: 
Immunförsvarens, meridianernas, akupunkternas, grundläggande livsenergin, nervbanor-
nas, känslornas, hormonernas, lymfornas, universella och chakrornas system.
-energipåfyllning vid operationer och olyckor för bättre och snabbare läkning. 
-år/halvårs energidiagnos/kontroll för avstämning av energiflödet i de olika systemen.
-Dr. Bachdroppar för borttagande av dolda inlärda mönster och energihinder. 
-Drakenergierna kommer oss till hjälp och läkning.

Kurser och fördrag i samarbete med Ann henemo:
energier i medeltida kyrkor och dess inverkan på våra energisystem.
energiturer till energiplatser, hur de påverkar våra energisystem och hur de troligen an-
vändes en gång i förkristen tid. 
Finns det entiteter på platsen och har de något att förmedla? 

Föredrag:
hur ser energisystemen ut i och utanför kroppen och hur kan vi använda energin i re-
nande, uppbyggande och förebyggande syfte. 

Konsultationer:
Djurkommunikation/energidiagnos. 
Finns det spöken här?  Vi hör vad de vill förmedla eller om de vill bli hjälpta.

åsa Persson

Vi har ju många medlemmar som arbetar med olika saker. På sista sidan införs utan kostnad för med-
lemmar ett per tre rader om dig. Vad gör du och hur får man tag i dig? Ibland kommer en utförligare 
presentation som åsas nedan. 

Det värdefulla blir att uppgifter kommer att stå på nätsidorna så att vem som helst kan få tag i dem.

Ann henemo, Segeltorp, Stockholm 
* husrensningar 
* healing - Andlig/schamansk/Usui holy Fire Reiki & Karuna Reiki healing- 
* Medial & esoterisk vägledning 
* Kurser och föredrag om energier
 
* Utflykter och föredrag tillsammans med åsa Persson - Medeltidskyrkor och kraftplatser 
med dess helande eneriger -

ann.henemo@gamil.com *  0705 88 55 80
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Retur
Anita Elmerfeldt
sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Örebrotrakten
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

lugnaenergier.se eller lugna 
energier / Facebook eller 070-
2270423.
Jag kan hjälpa till med att söka 
vatten, hitta och / eller rena 
energier, rensa spökerier och 
hitta bra energier, sist med inte 
minst healing.

Jag har ännu inte backat för 
något uppdrag. Men jag före-
drar en dagars resor, det blir 
dyrt med övernattning.
Arvode: 600 + resa ( 18,50 per 
mil ) Mycket välkomna med 
förslag. / Magnus. ljungskile

återstående Mötesdagar/Program för JiS år 2017, låter det intressant så går det att komma med och testa.

Aktivitet/Studieobjekt -- förslag.
Söndag 15 oktober
Särskild kallelse utsänds
Ytterjärna Kyrka + Antroposoferna. (Ulf + åsa P) en gul kanal går uppåt.
Torsdag 16 november Kammakargatan 56, kl. 18.45, nere. Program ej bestämt.
Torsdag 7 december Kammakargatan 56 Kl. 18.45, nere. Genomgång av 2017 + Bestämma dagar o utflykter 
nästa år.

ett klipp från sidan 
 http://thegreaterpicture.com/sv/
cures-for-diseases.html 
“Det 
finns inga pengar i friska män-
niskor eller döda människor. 
Pengarna 
finns i sjuka människor.” - Bill 
Maher

KONVENT 2018 Konvent 10 – 13 maj 2018 är förlagt till
 Ramnäs hotell och Konferens i Ramnäs, 2,5 mil nordväst om Västerås.

 Information i kommande nummer av Slagrutan.


