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Nu är snart sommaren över och det
har regnat ganska mycket. Trots det
så är grundvattennivåerna rekordlåga.
Vad beror det på och spelar det
någon roll för verksamheten i vårt
förbund?
Det är ju välbekant att utsläppen
av koldioxid orsakar en temperaturförhöjning på jorden, som
medför mycket regn och översvämningar 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 privatpersoner 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 andra 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 Jordstrålning 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 telefon. Han hade fjärrsynsförmåga
och kunde även se vad som fanns
under marken.

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.

Det finns terapeuter som kan se in

Valberedare Anne Björnberg
Britt-Marie Lundgren
Ann Henemo
valberedning@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

Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg
ordf@slagruta.org
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Rolf Heinemann
Kerstin Brantryd
(sammankallande) 019-24 07 96
Tel. 0705 87 61 08
Ers Ann-Catrin
Anna Pettersson
kassor@slagruta.org Johansson
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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

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.

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

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. Naturligtvis är den i bland också, om inte
dagsaktuell så åtminstone månadsaktuell. När vi presenterar kommande aktiviteter. Eller sådant som
nyss varit.

Du kommer därför i framtiden att
se sidor ur (gamla) äldre Medlemsblad och Slagrutan.
Det första, återgivet ur tidigare
Medlemsblad kommer i detta nummer på sidorna 4 - 6. Kvaliteten är
väl inte den bästa. Då var det skrivmaskin som gällde. Skrift utan
band i maskinen på vaxad hinna att
använda på en Gestetner stencilapparat. Skriva fel. Då gällde korrigeringslack och skriva om. Många
fel? Skriva om hela sidan. Sedan
dra apparaten för hand ett varv för
varje exemplar och sida. Det är lättare 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.
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PSI-spåret i verkligheten
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 spårhund 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 RIKTNING 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 ingen som ville tro mig - FÖR

Titta in på
8

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 samhället 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 liggande i skogen, så kan jag ju ta ut flera
PSI-spår/linjer och finna henne i
skärningspunkten.
Det är sällan man får dessa tillfällen.
Har varit med om en liknande situation för 10 år sedan, men då handlade det inte om en levande varelse.

Själv är bäste dräng.
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 svaret:
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.

Nu till min fundering:
Lever Göte Andersson fortfarande
och hur kan jag i så fall nå honom?
Hälsningar
Liza
Naturintresserad konstnär, svampkonsulent och örtterapeut från
Fengersfors i Dalsland
Med öppet sinne för det vi “inte
vet”

http://parapsykologi.se/category/nyhetsbrev/ Här finn mycket intressant för oss. Red.

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 temperatur 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

När du är ute och går!
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 äpplen 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 natten. Pressa inte, vätskan skall vara
så klar som möjligt. Häll vätskan

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 ledi 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 medicin bör man rådfråga sin läkare och
undvika eller ta lägre dos och så
långt som möjligt tidsmässigt från
medicineringen.
Anne

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 temperatur 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 korrekturläsare 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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