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Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan sänder Du till redaktören,
Hästekasvägen 9. 451 96 Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org
tel 0522 65 20 80
sms 0768 35 62 44

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 fotografer och skribenter
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta nummer.

Ordföranden tar ordet
Den stora skogsbranden nära
Ramnäs upphör inte att fascinera
mig.
Jag tänker därför orda lite till om
den.
Ett mycket stort område av den
brända skogen är nu naturreservat Hällerskogsbrännan.
Det innebär att den är lämnad till
fri utveckling och är därmed på
väg att bli en urskog. En sådan
skog uppvisar ett helt annat liv
och artrikedom än våra planterade skogar. Träd vill inte stå på
rad och vill också ha fler arter än
den egna arten om kring sig. Det
är visserligen en konkurrens mellan arter, men den tycks bara vara
stimulerande. Ibland sker också
samarbete. Träden visar upp ett
enastående sätta att leva som till
stora delar liknar mänskans sätt
att leva och samverka, men så
lågt som människa kan sjunka

I detta nummer finner du lite
språkövning. Jag som bohusläning
har det inte svårt med norskan. En
del dialekter kan vara svåra men
svenska dialekter några mil bort
kan vara obegripliga för mig så det
är kanske inte så konstigt. I text
märks ju inte dialekten.
Lite om pendlar finns med och det
kommer mera i kommande nummer. Det märkte vi ju på förra konventet att det finns specialpendlar
till allt.
På sidan 14 finns lite om mobiltelfonens påverkan. Det skulla ha varit med i förra numret av Slagrutan
men det gick inte. När den sidan
var inlagd i Slagrutan så gick det

tycks träden aldrig göra.
Det som är särskilt intressant i vår
värld är hur träd förökar sig och var
de växer bäst. Ek och bokollon faller naturligtvis när sitt moderträd,
men kan för flyttas med hjälp av
djuren. Träd som producerar mängder av frö som kan spridas med
vinden och hamnar var som helst,
men det är endast ett mycket litet
fåtal som blir en planta och efter
hand ett träd. Det är givetvis så att
att näring, vatten och sol spelar en
stor roll, men finns det något mer
som påverkar tillväxten.

mm har betydelse för tillväxten
i detta sammanhang, skulle det
kunna bli ett genomslag för vår
verksamhet.

Det är därför intressant för oss att
försöka följa vad som händer i
detta Naturreservart. Området är
dock mycket stort 6400 hektar, därI den försöksplantering som jag har
för behöver vi vara några stycken
på Asa Försöksgård när Växjö har
som hjälps åt med detta. Ni som är
det visat sig att den bästa tillväxten
intresserade kontakta mig på Konsker på currykryss. Fuktig mark
ventet i Ramnäs, så får vi se om vi
och näring har haft mindre bekan få ett upplägg på hur det skulle
tydelse. Det kan därför vara och bli
kunna genomföras.
mycket intressant att se hur Hällerskogsbrännan utveckling sker när
naturen får bestämma. Om vi kan
få bekräftelser på att currykryss

inte att skriva ut. Varför går det då
denna gång?
Nåja. Under mina år i Slagruteförbundet har jag träffat på många fler
obesvarade frågor. Några lär jag
väl få ta med mig i graven.

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.
Du behöver inte underteckna med
ditt namn men jag vill ha reda på
vem du är. Jag kanske behöver
fråga eller få kompletterat
något.
Din redaktör
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Gravhaugar ved Borre i Norge
Ingebjørg Rivedal

Borrehaugene er eit stort
parkområde med ni store
gravhaugar (högar), om lag
30 små gravhaugar og tre
store røyser, daterte til ca
600 til 900 e.Kr. (www.midgardsenteret.no). Området ligg på
vestsida av Oslofjorden, mellom
byane Horten og Tønsberg.
Sommaren 2017 besøkte Vigdis
Strømnes og eg Borrehaugene to
gonger. Me ville undersøke området med søkereidskap. Vigdis
brukte kroppen som reidskap og
eg brukte søkevinklar (pekare).

Ubehageleg oppe på gravhaug
Den fyrste gongen me var der vart
me einige om fyrst å gå litt kvar
for oss for å oppleve og kjenne
på området. Då me møttest igjen,
fortalde Vigdis at ho hadde vore
oppe på ein gravhaug, og at det
hadde vore ubehageleg: Ho hadde
kjent vondt i hjartet og i hovudet,
det siste som eit press som gjekk
i ein sirkel rundt hovudet med
spesielt trykk i panna. Ho fortalde
også at ho hadde fornemma
vreide. Då ho gjekk ned og bort
frå haugen, følte ho at ubehaget
fylgde henne lenge. Ho møtte
nokre sauer (får) som gjekk bak
eit jerde, og stoppa ved dei. Nokre
av dei kom bort til henne, og etter
ei stund ved sauene vart ubehaget
redusert, og ho gjekk til møteplassen vår.
Rundtur i parken
Eg starta med å gå rundt heile området i ytterkant. Eg hadde berre
gått nokre få meter då eg kjende ei
slags bølge (våg) gjennom kroppen. Eg gjekk litt tilbake, og så
framover samtidig som eg søkte
etter dette «noko» som hadde
stansa meg. Då det vart utslag,
stoppa eg og stod ei stund. Eg
prøvde å senke skuldrene og puste
djupare og rolegare. Eg gjekk så
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vidare rundt området.
Då eg var nesten tilbake til start,
ville eg undersøke om det var
energilinjer mellom to av haugane,
og tok fram ein søkevinkel. Jo, det
vart utslag. Det virka som det var
eit breidt felt som var samansett
av mange smale felt der energien
gjekk i kvar sin retning i annakvart
felt. Eg kom til 23 felt. Men det var
vind, og det kan ha påvirka søkevinklane. Eit breidt felt samansett av
smale felt med skiftande retningar
er vel ein del av definisjonen på
ley-linjer? Hadde eg funne ei leylinje?

var? Eg fann igjen det same energifeltet nord for haugen, også der
med 11 felt. Men eg var usikker på
grunn av vinden; det kan også ha
vore 12 eller 13 felt.

Eit energifelt registrert på to
måtar. Så gjekk me mot den haugen som Vigdis hadde vore oppe
på. Då me nærma oss, sa ho plutseleg at no vart det mykje verre.
Ho kjente ubehaget på kroppen.
Eg kjente ingen ting, men lurte på
om det kunne vera slik at haugen
hadde eit energifelt rundt seg. Eg
brukte ein søkevinkel og gjekk mot
haugen, og fekk utslag. Vigdis var
Energilinjer mellom haugane
einig i at omtrent der gjekk det ei
Me møttest og utveksla erfaringar,
grense; der vart ubehaget større.
og gjekk så i lag. Fyrst gjekk me til Denne grensa vurderte eg til å vera
den haugen som var i enden av det 40 til 45 meter frå foten av haugen.
feltet eg nettopp hadde undersøkt.
Me fylgde denne grensa ca ein
Eg ville undersøke om det gjekk
firedel av sirkelen rundt haugen.
energilinjer til og frå denne haugen. Eg gjekk fyrst med søkevinkelen
Eg brukte ein søkevinkel og fekk
framfor meg og gjekk der den
mange utslag. Nokre gonger peika
peikte. Vigdis kom rett bak meg og
vinkelen bort frå haugen, andre
sa stadig at ho kjente at me gjekk
gonger mot. Etter inspirasjon frå
langs grensa; det var mykje meir
svenske kvistgjengarar (på haustubehageleg på høgresida av kropmøtet på Sollerön i 2012) tolka eg
pen, som var nærmast haugen, enn
dette som at retningen på energispå venstresida.
traumane gjekk frå og til haugen.
Me syntest begge at dette var interDå eg fekk utslag, kikka eg til
essant: Eg kjenner lite i kroppen,
sides. Dei fleste gongene peikte
og er ofte usikker på om utslaga
vinkelen rett frå eller mot ein anpå søkevinkelen berre er noko eg
nan gravhaug enn den eg gjekk
lagar sjølv. Det var fint å få høyre
rundt, altså ikkje mot ingenting.
at Vigdis kjente på kroppen den
Men på vestsida av haugen «min»
grensa som eg ikkje kunne kjenne,
var det ingen haugar, og altså ingen men som vinkelen viste. Og Vigdis
haugar å sjå dit vinkelen peikte frå syntest det var spennande at vineller mot. Har det vore haugar der
kelen min viste det same som det
tidegare, eller går energilinjene til
ho kjente i kroppen. Me fekk begge
og frå noko anna?
ein bekreftelse frå den andre på det
På sørsida av denne haugen trudde me observerte. Dette var rett nok
eg at eg fann igjen det energifeltet
ikkje to uavhengige registreringar
eg hadde observert lenger sør kort
av energifeltet, så det var ikkje
tid tidlegare. Men no syntest eg det noko vitenskapleg bevis. Men det
berre var 11 felt, mot 23 lenger sør var likevel ei interessant oppleving.
tidlegare på ettermiddagen. Tok eg Etter nærkontakt med den ubeheilt feil? Var utslaga berre noko
hagelege haugen gjorde me som
eg innbillte meg? Hadde vinden
Vigdis hadde gjort tidlegare: me
påvirka søkevinkelen? Hadde engjekk til sauene og såg på dei ei
ergifeltet delt seg opp slik at berre
stund. Vigdis meinte at dei store
ein del av det kom opp dit eg no
lauvtrea og sauene har ein let-

tare og meir positiv energi som
eit stykke på veg kan oppvega
den tunge energien som også er i
området.
Då eg sette meg i bilen, såg eg på
klokka at me hadde vore der i over
fire timar. Tida hadde gått fort!

molo og kystlinje med god utsikt
over Oslofjorden. Me gjekk ned på
ei lita strand og tok av oss sko og
sokkar for å få god jordkontakt før
me gjekk mot gravhaugane.

Dagen etter. Vigdis fortalde at
spenninga og presset i hovudet ikkje hadde forsvunne før ho hadde
køyrt eit langt stykke vekk frå
haugane. Det store ubehaget i kroppen hadde vart til neste dag.
Dagen etter var eg på nytt ved Borrehaugene, då saman med ein slektning for å gå tur gjennom gravfeltet
og ned til kyststien. Me gjekk same
veg som eg hadde gått dagen før,
og snakka om andre ting. Plutseleg
kjende eg ei bølge i kroppen på
same måte som dagen før, og undra
meg: skjedde ikkje dette på same
plass som dagen før? Eg såg til
sides inn mot midten av parken, og
såg at eg stod omtrent på forlenginga av kanten på energifeltet mellom dei to haugane, det eg hadde
undersøkt dagen før. Kanskje feltet
frå dagen før gjekk bort til stien eg
stod på og vidare nordover? Var det
kanskje det at eg gjekk inn i dette
feltet som påvirka meg både dagen
før og denne dagen?

Den ubehaglege haugen på nytt
Me gjekk fyrst opp mot den haugen
som Vigdis hadde vore oppe på
fyrste gongen. Då me nærma oss,
gjekk me kvar for oss og søkte etter den energigrensa me hadde gått
langs forrige gong. Det viste seg at
Vigdis fann grensa ¼ til ½ meter
nærmare haugen enn eg. No var me
anslagsvis 25 til 30 meter frå foten
av haugen, mot anslagsvis 40 til 45
meter fyrste gongen. Fyrste gongen
var me rett nok på ei anna side av
haugen. Uansett måtte eg lure på
om dette var det same energifeltet.
Som forrige gong sa Vigdis at ho
kjende stor forskjell på høgre og
venstre sida av kroppen når ho stod
på grensa.
Me gjorde så som fyrste gongen;
me fylgde kanten på energifeltet.
Men denne gongen gjekk Vigdis
fyrst og kjende med hendene og
heile kroppen, og eg kom etter med
ein søkevinkel. Eg vart gåande
nesten ein halv meter lenger frå
haugen enn Vigdis, men me gjekk i
sirklar med jamn avstand mellom.

Nytt besøk, no frå sjøsida
Vigdis og eg ville besøke området
på nytt for å sjå om me opplevde
og registrerte det same som sist,
og om me kunne finne ein stad å
balansere oss etter besøket. Det var
jo ille at Vigdis vart så dårleg etter
fyrste besøk. Fyrste gongen hadde
me ikkje undersøkt om det var
spesielle stader (anna enn ved trea
og ved sauene) som var godt eigna
til å balansere oss eller gje påfyll
av energi.
Vigdis foreslo at me kunne gå inn
i og ut av gravhaugsområdet frå
sjøsida, frå ei båthamn som er der.
Det viste seg å vera vellukka: me
kom til eit område med store flotte
lauvtre, bord og benkar, ein lang

Energifelt mellom to haugar på nytt
Me gjekk så opp mot det energifeltet som eg hadde undersøkt forrige
gong, og eg fann det igjen med
søkevinklane. Også Vigdis kjente
overgangen inn i dette feltet. Som
sist fekk eg mange utslag med
søkevinkelen: med mellomrom på
30-40 cm vart det utslag, og retningen gjekk mot høgre og venstre
annankvar gong. Eg fekk 24 slike
felt, og då eg seinare samanlikna
med notata frå fyrste gongen, såg
eg at eg då hadde funne 23 felt. Det
var berre nesten det same resultatet…
Eg gjekk også nord for den nordlegaste haugen, som sist. No fekk
eg 24 felt der også, mot 11 forrige

gong. Det var absolutt ikkje det
same! Resultata på denne staden
var svært ulike dei to dagane.
Då eg ville nærme meg ein av
haugane, let eg vinkelen vise veg.
Det førte meg ikkje mot haugen,
men til eit gamalt eiketre. Eg rekna
med at det gjorde meg godt å vera
ved treet, men merka ikkje noko
spesielt. Eg vart overraska då
Vigdis seinare sa at ho hadde sett at
auraen min skifta farge då eg stod
ved treet. Også Vigdis vart overraska, for ho brukar ikkje å sjå auraer.
Ho hadde sett aura berre ein gong
tidlegare, og det var på ein blåmeis.
Men no hadde ho sett at auraen
rundt meg kom tydeleg fram etter
at eg stod ei stund ved treet.
Godt å avslutte ved fjorden
Me avslutta nede ved fjorden, og
var ei god stund både ved stranda
og ute på moloen. Eg kjende meg
som vanleg både om kvelden og
dagane etter, men var spent på korleis Vigdis hadde det. Ho rapporterte at «jeg føler meg veldig bra etter siste tur, det var lurt å være ved
sjøen både før og etter. Kroppen
føltes også helt fin etter siste tur».
Det kan også ha betydd noko at ho
ikkje var oppe på nokon gravhaug
den andre gongen. Men ho var i eit
anna område som ho opplevde som
ekstra belastande, og eg hadde sett
at ho var dårleg då ho kom derifrå.
Den påkjenninga kan ha blitt balansert nede ved fjorden.
Det var inspirerande og lærerikt å
besøke gravfeltet saman med Vigdis. Eg lærte mykje, og fekk mykje
å tenkje på: Har eg observert noko
reelt, eller er det noko eg innbiller
meg? Dersom det er noko reelt:
kva er det? Kva er årsaka til det me
registrerte, og kva kan det bety?
Kva nytte kan me ha av registreringane?
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THOTHPENDELN
Thothpendeln är en s k vetenskaplig pendel. Den är
designad för att kunna utföra speciella saker. Egenskaperna baseras bl a på formen som i sin tur bygger
på helig geometri. Sådana pendlar ger man ett kommando, därefter iakttar man bara när pendeln utför
kommandot, t ex: Skicka.
Thoth är framtagen för att kunna fyra saker, varav tre
är kommandon:
Besvara ja- och nejfrågor
Absorbera, vilket innebär att kopiera specifika
energier (engelska: Absorb)
Hitta det man letar efter (engelska: Detect)
Skicka specifika energier (engelska: Emit)
Kombinationen av att använda Absorbera, Hitta och
Skicka gör Thothpendeln mycket användbar.
Den sägs vara en av de vanligaste pendlarna i Europa.
Thoth nollställs mellan varje användning genom att
man håller i själva pendeln och knackar spetsen några
gånger mot bordet.
Om man inte knackar den mellan varje användning så
kommer den ha kvar alla de frekvenser man absorberat
tidigare. Det innebär i sin tur att man kan, om man
vill, absorbera flera frekvenser och sen skicka dem
samtidigt, t ex från healing, vitaminer och örter.
Man brukar be pendeln om att utföra det man vill. På
engelska säger man då Please…. Vi saknar ett enkelt
motsvarande ord på svenska, det känns klumpigt att
säga Var snäll och…, så vi brukar använda de engelska
kommandona, för enkelhetens skull.
Man brukar avsluta med ett enkelt Tack.
Thothpendeln är självrengörande, dvs behöver ej
renas.
Ja-och nejfrågor
Thoth anses som en av de bästa pendlarna att ställa
frågor med.
Många anser att de oftare får riktigare svar med Thothpendeln än med andra pendlar.
Vittnesspendel
Det finns sedan gammalt pendlar med hål i. De kallas
vittnespendlar. I hålet stoppar man in lite av det man
letar efter eller det man vill skicka iväg frekvensen
av. Söker man efter guld så stoppar man in lite guld i
hålet. Vill man överföra frekvensen av en välgörande
ört så stoppar man in lite av örten i hålet.
Thoth har den här funktionen inbyggd i sig, dvs
Thothpendeln har inget hål, men kan ändå göra dessa
saker genom att man ger kommandona Absorbera/
Hitta eller Absorbera/Skicka.
Absorbera, Hitta, Skicka
Genom att först ge kommandot Absorbera så tar
6

Thothpendeln in den frekvensen man håller den över
(istället för att man lägger det i ett hål i en pendel).
Fokusera på vad du vill ha absorberat så den inte
också tar med frekvensen från t ex bordet saken ligger
på. Sen, när den är absorberad, så kan man antingen
Skicka den frekvensen eller Hitta den någonstans (om
man letar efter något).
Exempel
Någon är förkyld. Knacka Thoth i bordet så gamla
frekvenser i den försvinner. Håll den sen över lämplig
förkylningsmedicin t ex Echinacea. Säg: Please Absorb (Var vänlig absorbera). Den börjar då snurra och
tar upp frekvensen av det du håller den över. Vänta
tills den snurrat klart. Håll sen pendeln över en enkel
skiss eller ett foto på en person (du själv eller någon
annan) som du vill skicka frekvensen till. Säg: Please
Emit (Var vänlig skicka). Pendeln börjar snurra. Låt
den snurra tills den stannar. Tacka efteråt.
Vill du skicka något till ett visst organ eller kroppsdel
så håller du pendeln, när du skickar, över organet/
kroppsdelen på dig själv eller en annan person som är
närvarande, eller över ett ritat organ/kroppsdel, så energin kommer just till organet/kroppsdelen och ingen
annan stans på kroppen.
För att du ska få det du skickar till rätt person när du
arbetar över en ritad bild så skriver du personens namn
samt ålder, adress eller personnummer på bilden, eller
”Jag själv”, så det klart framgår vem som skall ha
energin.
När du letar efter t e x guld eller en katt. Knacka Thoth
i bordet för att nollställa den. Håll Thothpendeln över
lite guld eller en bild/foto på den försvunna katten.
Skriv kattens namn och ålder, det är lätt att hitta fel
katt annars. Säg: Please absorb (Var vänlig absorbera).
Pendeln börjar snurra för att absorbera frekvensen av
guldet eller katten. Låt den snurra klart. Håll sen pendeln över en lämplig karta, där du tror att guldet/katten
kan finnas. Säg: Please Detect (Var vänlig hitta). För
pendeln långsamt över kartan. Den kommer att snurra
endast över det ställe på kartan där den hittar samma
frekvens som den absorberat. På så sätt hittar du var
guldet eller katten finns. Du kan sen förstora kartan
över det intressanta stället och göra om sökandet
(Please Detect) för att få reda på den exakta platsen.
Tacka efteråt.
Man har provat att absorbera många saker med Thoth
och lyckats med bl a Isispendelns energi (avger healing med vitt ljus) och Atlantispendelns energi (renar bl
a hus), håll då Thothpendeln över en av dessa pendlar
eller en bild på den. Man kan absorbera örter, medi-

ciner, värktabletter och mycket, mycket mer.
Naturligtvis skall man vara försiktig med mediciner,
bara de med verkligt mycket kunskap skall arbeta
med dem. Livsviktiga mediciner skall man inte alls
prova med, det är för farligt. Men varför inte försöka
med att absorbera en värktablett, man märker ju ganska snart om den fungerat! Snurra in den över just det
ställe den behövs på kroppen, t ex en ond fot.
Det är billigt att absorbera med pendeln, för man kan
absorbera energin från samma piller många gånger
innan energin tar slut i den.
Det finns de som helt allmänt begär att Thoth skall
absorbera det en person behöver för att bli bra från
sitt problem, och det har fungerat för dem. Tala
om vad du vill, dvs säg: Please Absorb (Var vänlig
absorbera) det som behövs för att X skall bli bra
från xxx. Den börjar då snurra. Låt den snurra klart.
Skicka sen som vanligt och tacka efteråt.
Thothpendeln kan även absorbera ord och symboler,
t ex skrivna ord på ett papper: Lycklig, Nöjd etc. Gör
som förut: Håll pendeln över ordet, säg: Please Absorb (Var vänlig absorbera) och vänta tills den snurrat klart. Håll sen pendel över dig själv eller över en
bild och säg: Please Emit (Var vänlig skicka), vilket
gör att Thothpendeln skickar frekvensen av lycklig/
nöjd eller något annat man skrivit på pappret och vill
uppnå. Tacka efteråt. Eftersom även känslor består av
frekvenser så brukar även det här fungera.
Thothpendeln är en fantastisk pendel!
Eva Svensson

UFO-intresserad?
Har du lyssnat till UFO-podden?
Jag råkade komma in på ufo-podden härom dagen
när jag tankade hem poddar att lyssna på på lediga
stunder. Jag blev fascinerad. Att kunna hämta
hem program till MP-3spelare, dator, telefon eller
läsplatta för att kunna lyssna på när som helst.
På sidan http://sverigesradio.se/ufopoddenip3
ligger några program som intresserade mig. Kolla
om de intresserar dig.
Några poddar från UFO-podden ser du nedan.
Mysteriet på månens baksida
I en rymdkapsel på baksidan av månen sitter en
astronaut och hör ett ljud han inte kan förklara.
Först ett visslande. Sedan ett dunkande. Ljudet av
något som försöker ta sig in.
Ladda ner
Mysteriet på Riksväg 30 (Speciell, red)
Februari 1984. En man får sladd när han ser något
mitt på vägen. När han kliver ur bilen förs han in i
skogen och hittas senare, i svår chock. SOS Alarm
har då fått ett samtal från ett anonymt vittne.
Ladda ner
Mysteriet vid Bajkalsjön
1982, under en militär dykarexpedition, rapporteras om en märklig olycka i världens djupaste
sötvattensjö: Bajkalsjön. Efter att ha påträffat
något på 50 meters djup dör tre av sju dykare
omedelbart.
Ladda ner
Mysteriet med Kristallcirkeln
En vinternatt 1976 i Gyttorp syns ett mörkt
föremål över sjön Vikern. Nästa dag har en enorm
cirkel bildats på isen. Kort därefter inträffar en
svårförklarlig och dödlig explosion på fabriken
intill.
Ladda ner

Jordstrålningscentrum säljer Thothpendlar för
280:-.
www.jordstralningscentrum.se,
jc@vingar.se,
08-510 110 25

Mysteriet på Ariel School
På en skolgård i Zimbabwe 1994 bevittnar fler
än 60 barn något som kommer räknas till ett av
världens mest intressanta fall av närkontakt.
			

Med flera
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Vidstående kartbild känner du
igen från inbjudan till konvent och
årsmöte som du fick för ett par veckor sedan. Den hade jag med gott
samvete knyckt från länsstyrelsens
presentation av brandområdet som
är ett av utflyktsmålen. Det visade
sig att den, trots det, inte tillhör
länsstyrelsen utan upphovsmannen
som är Jonas Lundin. Nu har jag
dock fått lov att anävnda den.

I inbjudan till konventet står
det “Ramnäs ligger i Västmanland,

ca 2,5 mil norr om Västerås och 3
mil söder om Fagersta.
Ramnäs är en bruksort med gamla
anor. Redan år 1590 anlades den
första stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som
fått området i änkepension efter
maken Gustav Vasa. Hammaren fick
därför namnet Kungshammaren.
Tackjärnet får man från olika hyttor
belägna uppströms. Bruket växte,
och vid 1600-talets mitt hade ytterligare hamrar upp-förts.

På nästa sida finner
du vår rekryteringsbrochyr.
Riv ut mitten. Klipp isär.
Använd den till rekrytering.
Vill du ha fler?
Mejla medlemsregister@slagruta.org
eller ring 0321 144 25.
Konventsboendet nedan
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Förbundets stora arrangemang är dock det fyra dagar långa konventet
som varje år anordnas på olika platser i Sverige. Detta sker under
Kristihimmelsfärdshelgen och kan därför variera lite i tid.
Många kommer, vi lär oss mycket och får nya vänner!

SSF sammanför slagruteintresserade personer och underlättar deras
utbyte av erfarenheter genom att varje år arrangera möten på olika platser inom landet. Där ges tillfälle att öva under ledning av kunniga slagrutemänniskor, diskutera med likasinnade och att lyssna på föredrag. Vi
brukar ha mycket roligt!

Svenska Slagruteförbundet är en ideell förening.

SSF är den enda rikstäckande organisationen.
Lokala slagrutegrupper finns på olika platser i Sverige.

Ett av syftena med detta är att lära människor att utnyttja
hälsosamma jordenergier och undvika skadliga, så att man t ex inte sover
på dem. Förbundet vill också främja forskning kring olika fenomen.

SSF, Svenska Slagruteförbundet, är den ledande organisationen för
slagrutekonst i Sverige och har en viktig utbildningsroll. Förbundet vill
uppmuntra slagrutekonsten och sprida dess användning till såväl privatpersoner som myndigheter.

Vi kallar det de intuitiva sökmetoderna.
Ännu finns ingen tillfredsställande förklaring till hur slagrutan fungerar,
men vår erfarenhet är att de flesta människor genom övning kan lära sig
att använda den.

Slagrutan är traditionellt en Y-formad grenklyka, skuren från färskt trä.
Numera används redskap i metall eller plast såsom pekare, pendel och
pendelspröt på samma sätt. Slagrutan, som ofta förknippas med sökandet
efter vatten, har dock bredare användning.

Vill du kontakta oss?
E-mailadress: info@slagruta.org.

Ingen dator? Titta in på ditt bibliotek. Där kan du få hjälp.

På slagruta.org/aktiviteter finner du några kommande arrangemang.

Som medlem får du 4 nummer av tidningen Slagrutan.
Aktuella medlemsavgifter framgår av vår hemsida.
Svenska Slagruteförbundets hemsida slagruta.org ger mer information
om verksamheten.
På facebook.se kan du finna flera grupper som sysslar med jordenergier.
Skriv in sökordet slagruta och du finner dem.

Hur blir jag bli medlem?
Medlemskap är öppet för alla som är intresserade av slagruta och energier, oavsett tidigare kunskaper. I och med att årsavgiften är insatt på
Svenska Slagruteförbundets plusgirokonto 47 28 95 - 2, är medlemskapet
registrerat.
Namn, adress, telefonnummer, födelseår samt e-mailadress skall anges
på postgirotalongen och/eller eller sändas via mejl till
medlemsregister@slagruta.org

Förbundet ger också ut Sveriges enda slagrutetidning Slagrutan. Den
kommer ut med 4 nummer per år och innehåller informativa artiklar om
allt som går att göra med slagruta, och det är mycket! Här finner man
också allehanda artiklar om nyheter på området och aktuell information
som inte går att finna på andra ställen. Mycket handlar naturligtvis om
olika slags energier, för det är ju det vi mäter.

Flera medlemmar håller egna kurser och föredrag på olika platser i landet.

Svenska Slagruteförbundet är en rikstäckande idéell organisation vars huvuduppgift är att bringa kunskap om de inutitiva
sökmetoderna till svenska folket.
Slagruta, pendel, pekare, enhandsspröt har alla liknande användningssätt.
Slagruteanvändning är traditionellt förknippat med att söka
efter vatten men används idag för tänkbara och otänkbara
ändamål. Till exempel för att
indikera/känna jordenergier
söka mineraler
spåra försvunna objekt
finna hälsosamma och skadliga energier
söka aura och dess energi
Svenska Slagruteförbundet samlar årligen människor som är
intresserade av de intuitiva sökmetoderna och som stödjer deras utbyte av erfarenheter genom att arrangera möten på olika
platser i Sverige. Under dessa möten ges tillfälle att praktisera
under ledning av erfarna slagrutemänniskor, samt att diskutera
med likasinnade.
Ett års medlemskap inkluderar den unika tidningen Slagrutan
samt förmånliga priser på kurser och träffar. Det finns också
några lokala grupper som sysslar med de intuitiva sökmetoderna. Du finner dem på: www.slagruta.org.
Mejla medlemsregister@slagruta.org
eller org info@slagruta.org

Vi hittar inte bara vatten
Är maten Du äter
bra?
Är den bra för
Dig?
Hur sover Du?
Hur hittar Du
bästa platsen för
Din säng?

Svenska Slagruteförbundet

www.slagruta.org

Mejla medlemsregister@slagruta.org
eller org info@slagruta.org

Svenska Slagruteförbundet samlar årligen människor som är
intresserade av de intuitiva sökmetoderna och som stödjer deras utbyte av erfarenheter genom att arrangera möten på olika
platser i Sverige. Under dessa möten ges tillfälle att praktisera
under ledning av erfarna slagrutemänniskor, samt att diskutera
med likasinnade.
Ett års medlemskap inkluderar den unika tidningen Slagrutan
samt förmånliga priser på kurser och träffar. Det finns också
några lokala grupper som sysslar med de intuitiva sökmetoderna. Du finner dem på: www.slagruta.org.

Slagruta, pendel, pekare, enhandsspröt har alla liknande användningssätt.
Slagruteanvändning är traditionellt förknippat med att söka
efter vatten men används idag för tänkbara och otänkbara
ändamål. Till exempel för att
indikera/känna jordenergier
söka mineraler
spåra försvunna objekt
finna hälsosamma och skadliga energier
söka aura och dess energi

Svenska Slagruteförbundet är en rikstäckande idéell organisation vars huvuduppgift är att bringa kunskap om de inutitiva
sökmetoderna till svenska folket.

www.slagruta.org

Svenska Slagruteförbundet

Hur hittar Du
bästa platsen för
Din säng?

Hur sover Du?

Är den bra för
Dig?

Är maten Du äter
bra?

Vi hittar inte bara vatten

Slagrutan är traditionellt en Y-formad grenklyka, skuren från färskt trä.
Numera används redskap i metall eller plast såsom pekare, pendel och
pendelspröt på samma sätt. Slagrutan, som ofta förknippas med sökandet
efter vatten, har dock bredare användning.
Vi kallar det de intuitiva sökmetoderna.
Ännu finns ingen tillfredsställande förklaring till hur slagrutan fungerar,
men vår erfarenhet är att de flesta människor genom övning kan lära sig
att använda den.
SSF, Svenska Slagruteförbundet, är den ledande organisationen för
slagrutekonst i Sverige och har en viktig utbildningsroll. Förbundet vill
uppmuntra slagrutekonsten och sprida dess användning till såväl privatpersoner som myndigheter.
Ett av syftena med detta är att lära människor att utnyttja
hälsosamma jordenergier och undvika skadliga, så att man t ex inte sover
på dem. Förbundet vill också främja forskning kring olika fenomen.
SSF är den enda rikstäckande organisationen.
Lokala slagrutegrupper finns på olika platser i Sverige.
Svenska Slagruteförbundet är en ideell förening.
SSF sammanför slagruteintresserade personer och underlättar deras
utbyte av erfarenheter genom att varje år arrangera möten på olika platser inom landet. Där ges tillfälle att öva under ledning av kunniga slagrutemänniskor, diskutera med likasinnade och att lyssna på föredrag. Vi
brukar ha mycket roligt!
Förbundets stora arrangemang är dock det fyra dagar långa konventet
som varje år anordnas på olika platser i Sverige. Detta sker under
Kristihimmelsfärdshelgen och kan därför variera lite i tid.
Många kommer, vi lär oss mycket och får nya vänner!

Flera medlemmar håller egna kurser och föredrag på olika platser i landet.

Förbundet ger också ut Sveriges enda slagrutetidning Slagrutan. Den
kommer ut med 4 nummer per år och innehåller informativa artiklar om
allt som går att göra med slagruta, och det är mycket! Här finner man
också allehanda artiklar om nyheter på området och aktuell information
som inte går att finna på andra ställen. Mycket handlar naturligtvis om
olika slags energier, för det är ju det vi mäter.

Hur blir jag bli medlem?
Medlemskap är öppet för alla som är intresserade av slagruta och energier, oavsett tidigare kunskaper. I och med att årsavgiften är insatt på
Svenska Slagruteförbundets plusgirokonto 47 28 95 - 2, är medlemskapet
registrerat.
Namn, adress, telefonnummer, födelseår samt e-mailadress skall anges
på postgirotalongen och/eller eller sändas via mejl till
medlemsregister@slagruta.org

Som medlem får du 4 nummer av tidningen Slagrutan.
Aktuella medlemsavgifter framgår av vår hemsida.
Svenska Slagruteförbundets hemsida slagruta.org ger mer information
om verksamheten.
På facebook.se kan du finna flera grupper som sysslar med jordenergier.
Skriv in sökordet slagruta och du finner dem.

På slagruta.org/aktiviteter finner du några kommande arrangemang.

Ingen dator? Titta in på ditt bibliotek. Där kan du få hjälp.

Vill du kontakta oss?
E-mailadress: info@slagruta.org.

ETT MÖTE MELLAN ARKEOLOGI OCH JORDSTRÅLNING
Om användandet av arkeologiskt material inom jordstrålningsforskningen.
Stockholms Universitet B-Uppsats i arkeologi, VT 1999
Karolina Stålberg
Handledare: Anders Carlsson
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
tackar Lina för att vi får ha hennes uppsats på vår hemsida.
1 Inledning
Huvuddelen i denna uppsats markerar teorier och resultat som olika jordstrålningsforskare kommit fram till då
de studerat fornlämningar. Som jämförelse visas en del arkeologiska tolkningar om liknande forntida material.
Tanken har varit att jämföra olika forskares arbeten, beskriva en del av deras studier, presentera resultaten och
granska slutsatserna ur arkeologisk och jordstrålningsmässig synvinkel. Jag har inte gjort någon egen fältstudie
över de geografiska områden som uppsatsen berör och avstår därför från att på någon empirisk grund bekräfta
eller förkasta de slutsatser som jordstrålningsforskare och arkeologer har gjort. Mina erfarenheter av att gå med
slagruta, för att detektera jordstrålning, är i dagsläget dessutom väldigt begränsade och därför har jag haft följande citat i bakhuvudet då jag granskat jordstrålningsforskningen:
”Enbart det du personligen erfarit kan kallas för kunskap—allt annat är bara information.”. (Albert Einstein).
Detta tror jag är ett passande utgångsläge att inta inför läsandet av detta arbete, då det inom dessa båda huvudämnen – jordstrålning och forntiden -- finns mycket kvar att forska om.
1.2 Syfte
Det övergripande syftet är att granska jordstrålningsteorin och hur denna används av jordstrålningsforskare
på arkeologiskt material. Tanken är att utförligare redovisa en del av de förklaringsförsök som kommer från
jordstrålningsrörelsen. Jag hoppas att resultat från jordstrålningsforskares studier ska leda till inspiration i det
arkeologiska arbetet. En förhoppning är att öka intresset för ett samarbete mellan arkeologer och jordstrålningsforskare och bidra till en större och positivare dialog inom och mellan de båda verksamhetsområdena då det
faktiskt är samma material som studeras.
1.3 Frågeställningar
Följande frågeställningar speglar innebörden i de diskussioner och frågor som texten tar upp: Kan jordstrålning definieras på olika sätt? Är det jordstrålning eller är det något annat som ger reaktionerna? Vad kan forntidens folk ha tänkt och vetat om jordstrålning? Hur ska de ha utnyttjat den? I hur stor grad kan människorna
ha skapat energilinjerna? Vad kan vi se idag av forntidens kunskaper? Kan jordstrålningsforskningen bidra med
något till arkeologin, och i så fall vad?
2 Källkritik
2:1 Arkeologins utvidgning
Arkeologin har genom tiderna utnyttjat kunskaper från andra vetenskaper som historia, antropologi, sociologi,
biologi o s v. Beroende på tidens anda har dessa vetenskaper under olika perioder fått olika stort utrymme och
inspirerat och fört arkeologin framåt. Det har rört sig om ett givande och ett tagande och arkeologin har därmed
ingått i den allt större ”korsbefruktningen” av vetenskaper som numera är tydlig i vårt samhälle. En fördel med
att arbeta tvärvetenskapligt är att företeelser kan tolkas med hänsyn till flera aspekter och därmed sättas in i ett
större sammanhang. Ett problem med detta samarbete är den konfliktsituation som ofta uppkommer då de olika
vetenskapernas teorier kolliderar. Det kan växa fram något kreativt ur en ”krock” men då fodras tid, tålamod
och mod att lyssna till motståndarens argument. Det handlar inte om att någon vetenskap ska köra över den
andra utan att istället våga se möjligheterna i mötet.
Arkeologin har under senare år blivit allt mer teknisk och nu utnyttjas avancerad mät- och analysapparatur. I
och med detta har arkeologin distanserat sig från annan forskning, vilken nu anses ovetenskaplig då den inte
kan mätas med teknisk apparatur. Ett sådant område är jordstrålningsforskningen. Det bör nämnas att studerandet av fornlämningar endast utgör en liten del av den totala jordstrålningsforskningen. Ett förtydligande kan behövas gällande användandet i denna uppsats av termerna jordstrålningsforskare / anhängare samt slagrutegängare / rutgängare. Med dessa termer menas här en person som studerat jordstrålning i samband med forntida
förehavanden och inte alla forskare och rutgängare inom jordstrålningsområdet.
Ovanstående kan du läsa i sin helhet på jordstrålningscentrum nätsidor http://jordstralningscentrum.se/
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“ENERGIFONTÄNER” OCH MOBILTELEFONER.
Vi var ute redan år 2006 i JiS med
Jenny och Per-Uno för att undersöka så kallade “mobilpunkter”. Det
är punkter som om man lägger en
mobiltelefon (kan vara avstängd) i
punkten så kan man med kinesiologi (muskeltest) se att personer på
upp till 100 meter från punkten blir
påverkade så att de blir svagare.
Det finns olika punkter en del har
kraftigare påverka och andra
mindre, punkterna som Jenny hittade var runt 0.5 till 1 meter i
diameter. De punkterna som
påverkade mest är märkta som
“mobilpunkter” på kartan. De
punkterna som är märkta “healingpunkter” är positiva och uppbyggande. Sen finns även mer negativa
punkter där man inte bör vistas
alltför länge. Dessa punkter sprider
inte energin från en mobiltelefon
på samma sätt som “mobilpunk-

LEY-linjeförteckningen

har vi ju lagt in lite av då och då.
Här kommer ett nordligt ley-center.
Y-3. Leycentret vid Viksmon. ?
Vid Viksmon, strax öster om
Graninge kyrka, korsar flera linjer
varandra och en närmare undersökning på platsen behöver göras
för att få en klar bild huruvida det
är frågan om ett leycenter.
1. Viksmon – Övertorneå och
vidare genom Finland. Slutar norr
om Murmansk.
Linjen sträcker sig 491 kilometer
inom Sverige i riktning 42 grader
sett från Viksmon. Energin strömmar från Viksmon.
2. Viksmon - Hippaberget.

terna”. Orsaken är inte undersökt
så här finns att undersöka för den
vetgirige.
Vid närmare undersökning fann vi
att det var en ganska stark uppåtgående energi som spreds uppåt
för att sedan falla ned över ett
stort område. Vi kunde inte vid det
tillfället undersöka hur energierna
gick högre upp p.g.a. att de gick
mycket högre än vi kunde nå, och
vi ville helst mäta direkt på energin
och inte på t.ex. en karta. Likaså
gick en stor del av energin under
marken.
Nu är det så att många av de
sakerna man kan mäta med slagruta finns i olika storlekar, ta t.ex.
gitternäten, curry anses allmänt
ligga med en rutstorlek strax över
4 meter, men det finns många olika
rutnät med olika rutstorlek, de
minsta jag klarat av att känna in är
Fortsättning följer senare !
Det har visat sig stöta på
svårigheter att få en klar bild av
linjernas stäckning i Norra Norrland. Arbetet med att kartlägga
leylinjer, som utgår från flera
leycentra i Norge och Finland, där
linjerna genomkorsar Norrland,
fortsätter och jag hoppas kunna
komplettera denna förteckning med
dessa linjer senare, liksom kartor
där linjerna är markerade. Under hand hoppas jag också kunna
komma med en förteckning över
förbindeselinjer. Jag är tacksam för
tipps från intresserade slagrutegängare om mina iakttagelser kan
verifieras och var diagonala linjer
kan konstateras.
När jag påstår att energin strömmar i en viss riktning, gäller det
endast vid den tidpunkt när jag
ställt frågan. En av de många frågår

neråt tre centimeter och de största
flera kilometer, så var även fallet
med energifontänerna. Genom att
leta upp en mindre så gick det att
mäta hur hela såg ut.
Det som vissa kallar jordchakrapunkter har visat sig vara större
positiva fontäner.
Slutsatsen är att man bör kolla att
man inte lägger sin mobiltelefon
på en sådan punkt då det kan
försämra för både en själv och
grannarna.
Förklaring till angivelserna i tabellen:
Styrkan som är angiven är relativt
ett normalt curry-kors som har styrka ca 25. Aktiveringsfrekvensen är
angiven i Hz. AGS står för steg i
Arne Groth’s Frekvenstabell.

man måste ställa innan det går
att få klarhet i linjernas natur är:
Vilka variationer finns i linjerna
över tiden. Byter energin riktning
dagligen eller ett par gånger om
åter eller överhuvudtaget inte alls?
När jag fått besked om att energin strömmar i en viss riktning så
gäller det den huvudsakliga riktningen. I enskilda band strömmar energin i motsatt riktning, eller verkar
turbulent så att riktningen inte kan
bestämmas. I varje fall inte av mig.
Varierar bredden och frekvensen i
de olika banden?
En mer konkret fråga är, vilka
kultplatser eller liknade finns på,
eller i anslutning till linjerna ?
Ovanstående är en liten del av allt
arbete som Karl-Erik Johansson
gjorde av sitt arbete med ley-linjer
i Sverige
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Ur Ulla och John Hamiltons Jordpuls kommer här epilogen. Det
kanske är lite tokig ordning då det
kommer många kapitel tidigare
som du inte kunnet läsa i Slagrutan
men; Lugn; dom kommer.
			
red

Epilog
Januaridagen är gråkall och litet
dyster. Enstaka snöflingor flyger
i luften i den isiga nordanvinden.
Vägarna är hala och förrädiska.
Inte något pro-menadväder precis.
Jag sitter vid min skrivmaskin och
betraktar yttervärlden genom rutan.
Igår skrev vi färdigt vår första bok
om jordpulserna, fädernas gåtfulla
energier. Om en stund kommer vår
förläggare, Sven Rydheim med sin
rara Gerd hit för att ta del av verket. Det känns skönt att vi kommit
så långt.

Mina tankar går tillbaka i tiden,
till den fina vårdagen för snart tre
år se-dan, då vi besökte Torsö i
Vänern. Där vi fann den ståtliga
domarringen inne i skogen och där
jag för första gången kom i kontakt
med pulserna: Knuffen jag fick,
som kastade om¬kull mig mitt inne
i stensättningen.
Någon tid därefter hände underverket med koppartråden från min
säng, som tydligen för all framtid
tog bort min gräsliga migrän och
alla de lidanden den förde med sig.
Vad har vi inte fått vara med om
sedan dess! En spännande och
stund-tals otrolig resa in i en bortglömd värld. Krafter och realiteter,
som vi inte kunde drömma om,
men som bli-vit levande och fascinerande. Mer och mer, ju längre
in i mysterierna vi trängde.
Ibland har vi ruskat på huvudet.
Frågat oss, vad vi egentligen sysslar med? Trolldom eller verklighet?
Vi är båda realister. Mystik och
hokuspokus ligger inte för oss. Vi
vill ha klara fakta — så långt det är

Förbindelselinjer.
Som exempel på förbindelselinjer vilja nämna en
linje som går från linje 4 från Ramunderberget. Den
diagonala linjen lämnar kraftleyen vid strax öster
om sjön Glan och sträcker sig därifrån igenom ett
par hällristningsområden i Norrköping. Passerar
en ”domarring” och ett gravfält. Vidare över kraftleylinjerna nummer 5 och 6 innan den åter går in
i en kraftlinje vid Grinneby gård i Konungsunds
församling på Vikbolandet. Ett annat exempel är
en linje som går mellan linjerna R-4-3, där linjen
korsar stambanan och linje och R-5-3 vid Fagersanna. Linjen passerar flera intressanta kulturplatser
som kyrkor och stensättningar. För det tredje vill jag
nämna en diagonal linje som går mellan linje X-116, som går mellan Lingbo och Skogmo i Norge.
140 kilometer norr om Lingbo lämnar några band
linjen och går i 45 grader mot Fränsta och vidare till
linje Z-2-3, Lövhögen – Nitkola där den passerar
Ångermanälven, vid Sånga.
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Vidstående är
taget ur KarlErik
Johansson LEYmaterial.
Hela Ley-förteckningen och hans
omfattande kartmaterial är inskannat och presenteras snart på våra
nätsidor
slagruta.org
Lite kommer också
att presenteras här
i Slagrutan efter
hand.

möjligt. Vår historiska forskning
ställde oss inför många gåtor. Förfädernas enorma stenmonument,
både de här hemma och ute i vida
världen. Konstiga företeelser, som
ingen kan förklara, men som måste
ha betytt mycket för forntidens
människor. Annars hade de inte
blivit så stabilt byggda.
Vi tror, att vi börjar ana en liten
del av gåtorna genom våra studier
av jordpulserna. De är verkliga.
Därom är vi numera övertygade.
De finns över hela vår jord och har
använts av forntidens människor.
Koppartråden vid sängen var det
första beviset. Nu har vi lärt känna
andra sidor. Jag har börjat förstå
VAD det var, som knuffade mig i
Torsös domarring. Nu gäller det att
ta reda på VARFÖR och VEM som
gjorde det!
Resan in i den okända och spännande pulsvärlden fortsätter. Denna
bok är bara en början. Vi hoppas
kunna fortsätta med vår puls-letning. Ämnet är så stort och spännande. Att sluta nu vore omöjligt!

GAMLA SLAGRUTAN
FINNS INTE.
Slagrutan kan inte bli gammal.

De energier vi sysslar med är
mångtusenåriga. Naturligtvis kan
en del material i Slagrutan, såsom
kursinbjudningar med mera vara
inaktuellt. Resten är dock aktuellt
då, nu och i framtiden.
Vi har många äldre exemplar av
Slagrutan liggande i ett berg i
Lyse-kil. Där gör de inge nytta.
Köp 1 ex av varje från nr 18 till
och med år 2016 för 200 kr +
porto. Det är inte komplett men de
flesta finns.
redaktor@slagruta.org eller
sms 0768 35 62 44

Ordlista ur Jordpuls

UFO vad är det?

Band:
Växlande skikt av positiv, negativ eller neutral laddning i
gravhögar eller kullar.
Fördelarsten: Se prisma.
Hyper-negativ:
Blandad puls, där den negativa energin dominerar.
Hyper-positiv:
En blandad puls, där den positiva energin dominerar.
Korspunkt:
Ställe, där två eller flera pulser korsar varandra. Har permanent laddning oavsett puls¬växling.
Kult:
Religiösa handlingar av skilda slag.
Laddning:
Egenskaper hos ett föremål, som får slagruta, pekare eller
pendel att reagera. Kan vara positiv, negativ eller neutral.
Ley-linje:
Förbindelseriktning mellan platser, stenar eller byggnader,
som i forntiden var särskilt markerade.
Negativt:
Pendelrörelse motsols. Pekare slår ihop.
Neutral:
Pendel utan rörelse. Pekare står stilla.
Pekare:
Metalltrådar med i 90 ° böjt handtag.
Pelare:
Vertikal virvelpuls med positiv eller negativ energi.
Pendel:
I ett snöre fritt hängande föremål av olika material: glas,
trä, plast eller metall.
Positivt:
Pendelrörelse medsols. Pekare slår isär.
Prisma:
Föremål med förmåga att dela upp en puls i olika beståndsdelar.
Puls:
Senare benämning på energin.
Slagruta:
Klyka av trä, helst från vide, sälg, björk, hassel, rönn eller
plast.
Stjärna:
Mönstret av strålar, som bildas i ett prisma.
Stråle:
Riktad puls från ett prisma. I regel manipulerad.
Ström:
Ursprunglig beteckning på energin. Kallas ibland jordström
eller tellurisk ström.
Utombordare:
Fördelarsten utanför en skeppssättning, för att rikta en puls
eller stråle åt önskat håll.

Är det ufo så vet ingen vad det
är. När någon vet vad det är så
är det inte ufo längre.
Wikipedia säger: Oidentifierat
flygande föremål (OFF, även UFO
från engelska Unidentified flying
object eller OFO) är ett begrepp
som infördes av det amerikanska
flygvapnet i början av 1950-talet.
Försvarsmakten insamlade, undersökte och följde upp ufo-observationer centralt från mitten av
1940-talet. I mitten av 1960-talet
överfördes denna funktion till
dåvarande FOA numera FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut).
FOI har en “ufo-handläggare” som
mottar och bearbetar inkomna
observationsrapporter i nära samarbete med UFO-Sverige. Under
kodnamnet Project Blue Book
utförde USA:s flygvapen studier
av UFO-observationer 1947 till
1969. Det vetenskapliga studiet av
ufofenomen kallas ufologi.
Vad är ufon?
Formellt är ett ufo vilket flygande
föremål som helst som inte har
kunnat identifieras. Många flygande föremål är därför ufon en
period, innan de kan identifieras.
Enligt en rapport som amerikanska
flygvapnet har publicerat har de
ufon man har undersökt visat sig
vara:
astronomiska fenomen: 27,6 %
luftfarkoster: 23,7 %
satelliter: 17,1 %
påhitt, fantasier: 14,2 %
otillräckliga data: 9,6 %
väderballonger: 4,1 %
under analys: 1,9 %
ännu oidentifierade fenomen: 1,8
%[3]
Dessa 1,8 procent kommer troligen att fördelas enligt samma
skala (cirka 28 procent astronomiska fenomen, etc).
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VAR SOVER HAREN?
Gunilla skrev på https://amatorbiologen.wordpress.com ”… Det
enda djurliv i sandlådan utanför har
varit skränande björktrastföräldrar
och en hare som brukar ligga

och tryna invid staketet,
alltid på samma ställe. (Den

där haren är förresten en rolig en.
Den dök upp första gången förra
sommaren, och då trodde jag först
att det var en gammal leksak/tygtrasa som låg slängd i sanden. Den
ligger där hela dagarna, alldeles
stilla i flera timmar, tills någon
liten telning stormar in och gör
anspråk på gungorna varpå haren
förstås raskt beslutar sig för att
skutta till skogs. Häromdagen kom
ytterligare en hare in i sandlådan,
och då blev det slagsmål om vem
som skulle få ligga på ”harplatsen”.
Till saken hör att sandlådan är stor,
och dessutom finns både en gräsmatta och en skogsdunge alldeles
intill. Jag menar, varför sova i en
sandlåda, liksom?)”
Och Johan Hagman kommenterade: Vi har också en hare i vår
trädgård (i Tranås, Småland) som
brukar komma och sitta och trycka
eller t.o.m. lägga sig på samma
fläck i timtal, året runt: på sommaren blir det en ”lega” i gräsmattan, och på vintern blir det ett
smält hål där i snön. Vi är också
förundrade över valet av plats: mitt
utmed insidan av häcken på husets
framsida, med en liten villagata på
andra sidan häcken och vårt hus
(med alla sovrum på den hussidan)
5m framför sig. Detta har pågått
rejält många år, så det kan nog inte
vara samma hare från början. Idag
hade den med sig en mindre hare,
förresten, som inte stannade så
länge – kanske är det så som denna
magiska plats har gått i arv? Man
misstänker att de hittat ett sånt där
”kraftfältskors” och att de ligger
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och ”laddar” där – som i er sandlåda, kanske? Kommer er hare ännu
tillbaka dit, förresten?
Gunilla skriver:
28 april, 2017 kl. 09:08
Hej Johan!
Så kul att höra att även ni har harar
i daglega på tomten. Det är kanske ett utbrett fenomen. Jag vet
inte varför de väljer sådana öppna,
oskyddade och i vårt tycke ljudutsatta platser. Kanske är det som du
säger, att det har något med kraftfältskors att göra. Man kan bara
spekulera.
Vi flyttade dessvärre ifrån lägenheten för 2,5 år sedan så vi vet
inte om haren eller dess ätteläggar
fortfarande frekventerar sandlådan.
Numera bor vi i villa och har harar
på tomten, dock utan sand. Inga
daglegor, men de äter gärna upp
mina växter.
Hälsningar
Gunilla
Johan har sedan kompletterat till
Slagrutan: Dock vill jag lägga till
att under perioden ifråga, april i
fjol, då det var två harar, så satt de
parkerade på varsina platser, 4 meter från varandra, under en “knowledge transfer” eller “handover”
tid. Det är intressant att se hur den
yngre haren nu kommer tillbaka
ensam och alternerar med att sitta
på än den ena än den andra platsen
-- i timtal, i ur och skur.

Inom SSF förstår jag att ni
bl a diskuterar hur människor inte var mindre visa än
harar (och andra djur och växter)

förr i detta avseende och drog nytta
och energi ur dessa kraftfält.
Min far följde detta (och bl a
piezoelektricitet kring “flyttade
flyttblock”) med stort intresse.
I mitt föräldrahem i ett villaom-

råde i Tranås, Småland, har vi
haft en hare sittande på exakt 2
platser (med 4 meters mellanrum)
i trädgården hela dagarna i 10-15
års tid nu. Vi förstår att det inte har
varit samma hare hela tiden och för
snart ett år sen var det generationsskifte, då den äldre haren introducerade en av platserna för en
yngre hare (som nu har tagit över),
då de satt där båda på var sin av
dessa båda platser en period.
Jag har sett liknande historier på
nätet om konstiga har-favorit-platser, en del med referens till Hartmann- eller Curry-linjer, fast inget
som följts upp mer systematiskt.
Komiskt men hemtrevligt att se
haren sitta där varje dag, trogen
som en vakthund.

Känner SSF till liknande
fall?

Hei, fikk nettopp Slagrutan.
Der ble stensirkler med 8 segment etterlyst fra Sola i Norge.
Side 7
Dette kjenner jeg godt til, den
heter “domsteinane”. Se denne
linken: http://domsteinane.sola.
kommune.no
http://domsteinane.sola.kommune.no/side1.html
Jeg har vært der, og det er ganske
sterke energier der. Den ligger
tett til rullebanen på Sola flyplass
ned mot sjøstranden.
Med venlig hilsen Gaute Hadland

Nedanstående har jag klippt ut Slagrutans vänner. Eftersom jag inte
bett om publiceeringstillstånd så har jag tagit bort efternamn.
Kalle  till Slagrutans vänner
I dag så leta vi efter en dräneringsledning full med
vatten. Jag tog mina pekare och sökte av utan, koncentrerade mej och fokuserade på dränledning. Fick
utslag och markerade på sju ställe. När vi grävde så
visar de sej att alla markeringar låg rätt i linje, men
med en meter fel.
Är de någon som kan förklara varför.
Christer Gå från båda håll, ledningen ligger mitt
emellan, avståndet mellan utslagen är djupet, hur
stämde det med dina markeringar?
Per-Uno Misstänker också att du kanske gick från
samma håll, då reagerar pekare och slagruta och
pendel och pendelspröt, när din kropp/rygg passerar
linjen.
Så när man får utslag, gå sakta från båda hållen.
Går man kurs för nån som kan, kan man lära sig att
få utslaget när pekarna kommer in i det man söker.
Sedan är det alltid bra att lära sig frågeteknik och
använda sig av den för att få bättre kvalitet...
Kalle Gick från båda hållen, men skulle nog lagt ner
mer tid.
Anders Jag fick lära mig att leta kabel med kopparpinnar av de gamla gubbarna när jag började på
järnvägen för snart 30 år sedan. Jag var den enda av
de yngre på min avdelning som hade tålamod och
känsla. Idag räcker det med 2 sammansatta plaststrips. Och alla frågar hur jag vågar lita på utsättningen utan elektrisk instrument. Jag svarar bara att jag
hittar kablarna men ni missar dem som inte finns på
ritning. Att leta fram djupet upplever jag att det är
enklare med pendel.
Christer Man får det man letar efter, jag söker även
vattenådror, curry och hartmanlinjer. Som nybörjare
dagen eftet första kursen skulle jag testa att hitta
currylinjer hemma, jag gick i syd-nord och öst-väst
riktningar och ingenting stämde med avstånd mm
så besvikelsen börjad spira, efter lite funderingar
insåg jag felet currylinjer söker man 45 i gradersriktning gentemot syd-nord och öst-väst, plötsligt
stämde alla de markeringar jag gjort, det blev också
en brkräftelse på att man får det man söker av någon
oförklarlig anledning. Hade pekarna den gången

reagerat på allt möjligt skulle jag fått utslag på hartmanlinjer som går syd-nord mm men icke.
Kalle Läste att kunde någon bevisa att slagruta
fungerade så fick hen 1 miljon dollar. Ingen har fått
miljonen ännu. Läste på internet tror att de var innan
Kalle Nu hitta jag. Www nyteknik.se
Senast i Fredags var vi två som leta efter fiberkabel,
vi fick utslag på samma ställe. Ca 60 cm djupt låg en
fiber kabel. OK vi blev tillsagda att de låg fiber inom
en 10m sträcka. Missen vi gjorde var att vi fokusera
på fiber, så de blev inget utslag på elkablar. Där visade
sej att där var 2 st, men vi hade tur och grävde inte av
dem med grävmaskinen.
Kalle Slagruta , pekare fungerar inte att hitta vatten,
elkabel, vatten ledning mm. Säger Vetenskapsmän,
utan att de är bluff. Nu vet jag att de fungerar använder de dagligen i jobbet med att leta upp elkabel, fiber
ledning, vattenledning. Varför de funkar vet jag inte
och varför jag kan bestäma vad jag ska hitta. Är de
någon som vet hur de fungerar och varför vetenskapen säger att de är bluff. OK jag får erkänna att jag inte
är 100% säker om jag får utslag på elkabel eller annat.
-o-o-o-o-o-o-o-o
Och sedan står det: Visa inlägg på Facebook · Redigera e-postinställningar · Besvara det här e-postmeddelandet om du vill lägga till en kommentar.
-o-o-o-o-o-o-o-o
Kommentera gärna hit till Slagrutan.
Kalle frågar

Är de någon som vet hur de fungerar och
varför vetenskapen säger att de är bluff?
Även jag är intresserad av svaret.
sänd till redaktor@slagruta.org.
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Sommarkurs 16 och/eller 17 juni.
Bengt skrev på min begäran: “Vi kan vara inne i vårt sommarhus och ha det ombonat när vi känt in energierna
på gravfältet. I matsalen i detta hus kan man sitta 12 - 15 personer runt ett stort bord. Endagskurs där man börjar med att studera vid gravfältet och försöker känna in hur många som ligger i varje grav och därefter försöker
att med pendeln eller pekaren datera hur gammal graven är. Därefter känner vi in de korsande Ley-linjerna och
kontrollerar var centrumpunkten ligger och var de korsar varandra. Härifrån försöker vi att känna in den stora
formationen som jag kartlagt och beskrivit i Slagrutan. (Nr 88)
När var och en känt denna energi på platsen och fått en uppfattning om storleken så kan det vara trevligt att åka
till Kyrkesund och promenera bort till sommarhuset och få en genomgång inomhus på hur jag använder den
karta jag iordningställt för att känna in energier på den som man har kontakt med. Lära sig att hitta vilka punkter i kroppen som behöver Healing och därefter hitta fram den motenergi som skall läka punkten som behöver
Healing. Startar man vid 9.30 borde man vara klar fram emot 4-5 tiden på eftermiddagen.”
Jag, redaktören, tycker det verka lite med en dag. Det finns B&B i närheten. Vi har möjlighet att ha två dagar.
Vi är på planeringsstadiet. Är du intresserad så anmäl ditt intresse. Har du synpunkter på vad vi kan göra andra
dagen så meddela. Anmäl intresse till sommarkurs@slagruta.org
Modell A och B har 8 mm handtag i mässing samt
3 mm rostfri tråd i pekaren. 225 kr/par
Modell C har 6 mm handtag i mässing samt 2 mm
rostfri tråd i pekare, modellen är spetslagrad och
har centrumstyrnin. 235 kr/st
annamaria.pettersson@hotmail.com

https://nyheter24.se/
nyheter/788666-1-5-olosta-mysterier-som-forbryllar-utredarnaoch-skakat-varlden
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