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Ordföranden har ordet

Innehåll

Svenska Slagruteförbundet
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Organisationsnummer: 874001-1195

Aboriginernas 10 budord
Kung Björns hög, Hågadalen i Uppsala 19:e maj 2019
Blodtryck och Currykryss
Energiklot under JiS-utflykt i maj 2019
Medvetandeutveckling
Har du upptäckt Gaia?
Rette linjer i hellige landskap, del 3
Unidentified: Inside America’s UFO Investigation
Skydd
Anmälan till slagrutekurs på Uttringe den 19 – 20 okt

Styrelse och funktionärer
Ordförande: Bengt Norberg, ordforande@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Dan Nyström, sekr@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Magnus Lundström, redaktor@slagruta.org
Suppleant/Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org
Valberedare (2 vakanta platser):
Ann Henemo
valberedning@slagruta.org
Skicka material till Slagrutan ! redaktor@slagruta.org
Manusstopp 2019:
• decembernumret, 25/11
Ansvarig utgivare: Bengt Norberg
ordforande@slagruta.org
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För 2019/2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
(efter 1 juli, 180:-)
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Ordföranden har ordet
Den observante läsaren av tidningen Slagrutan noterar säker att det blivit en liten ändring i rubriken.
Tidigare har det stått: ”Ordföranden tar ordet”. Det
är en rubrik som inte riktigt passar min ledarstil.
För mig känns den gamla rubriken är en aning för
dominant. För mig är det viktigt att styrelsen arbetar
gemensamt och att det är gemensamma beslut som
fattas.
Den första och mest skyndsamma fråga styrelsen
hade att ta hand om var: ”Var skall nästa års konvent
förläggas?” Det visade sig inte vara någon lättlöst
fråga. Vi har undersökt upp emot ett 20-tal olika
alternativ. De flesta var redan uppbokade. Vissa som
vi kunde få komma till hade för små konferensrum,
andra hade för få enkelrum och andra hamnade på
mycket långa reseavstånd för flertalet medlemmar
och vissa var alldeles för dyra. Hur som helst så
har vi nu nöjet att berätta att vi kommer förlägga
2020 års stämma med årsmöte till Åkerby Herrgård
utanför Nora. Intresserade läsare kan själva söka på
denna adress och se vad som kommer at erbjudas.
Det är många som efterlyst att Svenska Slagruteförbundet bör arrangera en kurs i slagruta. Jag har nöjet
att berätta att vi kan få hyra en byggnad som kal�las Uttringe i Rönninge veckoslutet 18-20 oktober.
Byggnaden tillhör Svenska Folkdansens Vänner
SFV. Huset övertogs av SFV år 1903. Nedervåningen är utrustad med ett stort kök en kammare, en
stor sal utan möbler där man dansar eller lär sig finna
energilinjer och en gillestuga med plats för ca 40 sittande gäster. För att hålla nere kostnaderna så måste
vi hjälpas åt med matlagning och disk. Övervåningen
består av sovrum med våningssängar. Sovrummen
Har du något du vill få presenterat i Slagrutan?
Ett intressant projekt du jobbar med?
Har du dokumenterat en utflykt med ditt lokala
förbund?
Kontakta redaktor@slagruta.org

Bengt Norberg på Uttringe
är indelade i ett pojkrum med 6 sängar, ett gubbrum
med 6 sängar, ett flickrum med 10 sängar ett gumrum med 6 sängar och ett familjerum med 4 sängar.
Vi bör dock begränsa antalet deltagare till 20 st. för
att kunna ägna oss åt alla som behöver handledning.
Övernattningskostnad är 200 kr/deltagare och natt.
De som kan komma på fredag kväll är välkomna.
Vi kan då ha en mysig fredagskväll med brasa och
lära oss att känna energier på karta och sedan ta ett
eventuellt bastubad. Matkostnad slår vi ut och delar
mellan alla deltagare.
Hela tomten är en gammal kultplats med väldigt
många typer av energier som kan kännas in. Det är
med andra ord en mycket lämplig plats att öva sig på
att gå med slagruta. Det sköna är att vi kan vara både
ute och inne på en sådan fantastisk plats.
För anmälan till kursen på Uttringe, se sista
sidan!

EGONS FOND
Kerstin Brantryd
(sammankallande)
0705 87 61 08

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Kristina Eliasson
kassor@slagruta.org

Ersättare:
Åsa Persson

Har du registrerat din e-post ?

Adressbyte?

Kontakta medlemsregister@slagruta.org

Kontakta medlemsregister@slagruta.org
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Aboriginernas 10 budord
Dorothea Mumm
Tillfrisknad efter en svår sjukdom som kunde ha
varit slutet på min jordresa letade jag som tjugoåring
efter livets mening. Hos buddhisterna hittade jag det
som kristendomen inte formulerar: Det du inte kan
hålla kvar: släpp taget! Låt gå.
Det hjälpte mig så småningom att sluta älta, att se
varje ny dag som en chans att vara glad, se ting med
nya ögon, försöka vara till nytta för någon eller något, att få vara tillfreds med mig när jag lägger mig
om kvällen.
Hos Aboriginerna hittade jag det som jag redan som
förskolebarn hade svårt med: Den kristna föreställningen om förlåtelsens viktighet.
Jag ville inte förlåta, aldrig be om förlåtelse. För såret var redan slaget, och den som blivit utsatt för ord
eller handling måste leva med det, och med minnet.
Och se, där stod det: Australiens urinvånare skakade
förundrande på huvudena om samma sak som jag.
Men de hade – äntligen – en förklaring som passade
i min världsbild: Du behöver inte förlåta, när du initialt inte ger någon skulden för det som hänt, för det
som någon gjort eller sagt.
Tänka sig! Det finns inte bara de omtalade följderna
på våra handlingar, utan det har hänt något före,
innan vi handlar/säger någonting.
Vi alla är präglade av det som hänt oss i livet, det vi
varit utsatta för, det goda och det mindre lämpliga,
därefter väljer vi vår väg. Ingen annan kan säga att
det vore rätt eller fel, men vi, varenda en av oss, kan
säga: detta stödjer jag inte, denna väg vill jag inte gå,

här är jag inte med.
Men, och nu kommer det svåra: Utan skällsord, utan
fördömanden och onda miner skall vi välsigna den
som i våra ögon gjort helt fel, önska honom/henne
lycka till på sin resa. Vad än de har gjort eller sagt.
Därefter kan vi slå in på den riktning vi själv väljer.
Många år senare fick jag boken i handen, där de tio
buden från andra sidan jorden står formulerade. De
är så mycket äldre än de oss förtrogna buden ur den
judisk – kristna traditionen.
Nio av buden hade jag då hittat själv, livets lärdomar förde mig denna väg. Det tionde budet hade jag
nuddat vid i tankarna, dock ville jag inte veta av det,
det var för svårt, jag ville inte ge goda önskningar
till dem som är tanklösa, eller gör andra illa för att
tillfredsställa något kortvarigt behov för hämnd eller
makt.
Men sedan prövade jag, i flera år. Det går bättre nu,
men inte alltid.
Jag kortade ned bokens förklaringar som sträcker
sig över många sidor, sammanfattade orden, så att
förklaringarna blev lättare att ta till sig och komma
ihåg. Men buden står ordagrant.
Varsågod, deltag, ta till dig och förundras över gammal visdom.
Vi är andliga varelser, på resa på denna jord, där vi
skall utvecklas med varandra, inte emot.

Ur boken Budskap från Evigheten av Marlo Morgan, sammafattat av Dorothea
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Aboriginernas 10 budord...
1. Du skall ge uttryck för din kreativitet
Utveckla dina talanger, det berikar din själ. Inte
alla kan vara ledare. Sträva efter att kunna vara
stolt över allt du ger uttryck för.
2. Inse att du har ett ansvar
Du är ansvarig för dina löften, avtal och resultat
av dina handlingar. Det är omöjligt att döda någon, för vi är eviga varelser. Men du är ansvarig
för din tanklöshet, och för den smärta du tillfogar. Du är ansvarig för din kropp, och att vägleda
själarna till de barn du sätter till världen.

6. Förvalta din energi väl
Energi kan vi varken skapa eller förstöra, bara
använda, ändra, omfördela. Varje ord, handling
och tanke du fokuserar på bär på en energi. Vår
värld består inte av något annat. Ingetdera du
uttryckt kan du någonsin ta tillbaka. Det du riktar
din uppmärksamhet mot växer. Den kollektiva
energin skapar ett medvetandeskikt runt planeten, och den är full av rop på hjälp. Vi har skapat
offermentaliteten. Klipp av alla band till det!
Använd dig inte av det negativa, utan borra dig
igenom, och nå bortom det. Vi måste skingra det!

3. Innan du föddes gick du med på att hjälpa
7. Hänge dig åt musik
andra
Själen talar genom musik, den kan bota en mänVad är det allra bästa för allt liv överallt? Vi alla
niskas kropp. Alla är musikaliska, och påverkas
är en del av den mänskliga medvetenhetens team.
av musik. Den är vår planets röst, som kommuniJordens öde stiger och faller med aktiviteten i
cerar via musik med universum.
detta kollektiva medvetande.
8. Sträva efter att uppnå visdom
4. Mogna känslomässigt
Respektera avsikten med allting. Alla är ett med
När du har genomlevt alla sorters känslor:
skaparen, är gäster, är besökare på jorden. KunDisciplinera dig, och välj, vilka du vill ge utskap är vetande, mätbar i IQ. Visdom är hur man
tryck för.
använder sin kunskap. Ta medvetna beslut att
Relationer och händelser är cirklar, de börjar,
handla (eller inte handla), med tanke på det bästa
pågår och slutar vid någon punkt. Slut varje
för alla inblandade.
cirkel, lämna inte kvar några trasiga ändar, eller
negativa känslor.
9. Lär dig självdisciplin
Vad står din smärta för? Vad skall du lära dig?
Det är ingen annans uppgift att se till att det blir
Att undertrycka känslor (särskilt glädje och sorg)
ett fredligt, produktivt och glädjefylld liv. Om
kan orsaka hälsoproblem.
du lyssnar till ditt hjärta talar det om för dig när
Innan du lägger dig: Hitta något att vara glad
något är tillräckligt. Människans hälsa är en baöver. Tillåt dig att vara lycklig!
rometer som speglar jordens hälsa. Vad säger ditt
huvud? Orden därifrån är en produkt av samhäl5. Roa och underhåll
let. Hjärtats tal däremot kommer från evigheten.
Ibland skall du avleda uppmärksamhet, och få
din medmänniska på andra spår. Delta endast i
10. Iaktta utan att döma
positiv och ansvarstagande underhållning. Du
Vi skapades som perfekta själar av en perfekt
kan inte alltid vara den, som blir road. Skrattet är
källa. Men vår gåva (friheten att välja) tillåter
viktigt. Finn ut vad som får dig att le. Var gärna
oss att tro att vi inte är perfekta, och att handla
Clown (den finns i alla kulturer) men håll dig
så, att vi inte når vår högsta potential av inre frid.
alltid till sanningen.
Väljer du att döma måste du också lära dig att
förlåta. Iakttagandet hör samman med förståelse.
Det finns inga misstag ur evighetens perspektiv.
Välsigna den som gör i dina ögon felaktiga val,
och slå in en annan riktning. Slösa inte bort ord,
handlingar och tankar på det du inte vill vara
med om.
5

Kung Björns hög, Hågadalen i Uppsala 19:e maj 2019
Hågadalen är ett trevligt utflyktsmål för oss med pekare i ficka eller ryggsäck. Britt-Marie Nordmans
kurser brukar innehålla minst ett besök åtminstone vid denna plats. Här lite material från ett besök i
maj i år.
Så var det dags för sista träffen innan sommaruppehållet för Britt-Marie Nordman och hennes adepter
i slagrutekursen. Något färre än vanligt hade dykt
upp idag, vädret spökade lite. Britt-Marie körde
igång med grundkurs för anlända nybörjare och själv
tog jag hand om 3 som kände att det vore spännande
med något nytt. Britt-Marie nämnde att det kunde
finnas ekrar runt högen, så vi bestämde oss för att
leta efter energier som strömmade in eller ut mot
högen.
Vi vandrade runt högen, lade ut markeringar och det
blev en hel del av dem efter ett par varv. Energierna
kändes starkast in mot Uppsala, ost-nord-ost, så vi
beslutade oss för att göra en mer detaljerad undersökning åt det hållet. Vi frågade inte efter någon
specifik energi, t.ex. Curry, utan var mer intresserade
av helheten här.
Vi lade ut rep där vi tyckte energierna vandrade över
gräset och försökte ta ut riktning och relativ styrka
på dem. Det hela landade som på bilden nedan.
Färgerna representerar endast repens färger, det finns
inget tekniskt i detta. Vi uppfattade att det blev markant bredare mellan linjerna i en viss riktning (se de
mittersta linjerna nedan)

De relativa styrkorna jag själv uppmätte var för de
som syns på bilden från väster till höger:
17, 17, 17, 27, 10, 9, 15, 15, 9, 7
Två svagare linjer hittades utanför bilden på vänster
sida bredvid de röda: 10 och 12 uppmättes de till.
Jan Bråthen och Nils-Erik Westerlund dök också upp
under dagen. Nils-Erik brukar ofta besöka BrittMaries tillställningar och är en ovärderlig tillgång
under våra sammankomster. Otroligt skicklig på att
känna in energier och han har förmågan att endast
arbeta med kroppen. Så smart, att aldrig behöva bekymra sig om vart man lagt pekaren inför en utflykt
eller längre tripp till något konvent.
Nils-Erik kände att någon av linjerna (bland de gula
om jag minns rätt) inte var från samma tidsålder utan
ditlagd senare. Sånt glömmer en amatör att ens fråga
pekaren om, man är glad att det svänger till!
Jan var en ny bekantskap, också erfaren gängare likt
Nils-Erik. Jan är skicklig och snabb med pekaren
och jag hade även senare sällskap med honom tur
och retur till årets konvent!
/Red

Energilinjer och riktningar uppmätta runt Hågahögen. Några av de utlagda repen och en ballongrad syns
här. Färglagt där repen ligger. Man behöver förstora originalbilden för att tydligt se de riktiga repen på
marken. Varför är det ballonger med i bilden? Jo, helt enkelt för att repen tog slut...
Foto: Magnus Lundström
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Med under dagen var Catarina Johansson och hon tog en hel del bilder med Oldfield-filtret. Här kommer ett
axplock av dem, godkända för publicering. Tack!

Detta välkomnas man av vid ett besök på Kung Björns hög.
Foto: Catarina Johansson

En vacker bild med korsande
band. Det här får vi kolla upp
vid ett senare besök. Avslöjade energier eller en naturlig
sidoeffekt av Oldfield-filtret?
Foto: Catarina Johansson

Energiutbrott!
Foto: Catarina Johansson
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Blodtryck och Currykryss
Jag läste i en av mina “biblar” om jordstrålning.
Har man högt blodtryck skulle man se upp för currykryss! Jag är en sådan person och blev kallad till
vårdcentralen för att få trycket kontrollerat. Sjuksköterskan Maria visste en del om den energi som finns.
Hon tog prov med sina instrument och det var alldeles för högt 170/90. Jag påpekade att jag låg kanske
på ett currykryss, ånej då sade Maria. Får jag komma
i morron med mina instrument frågade jag. Ja visst
sa Maria. Jag kom sågs och segrade!
Jag hade legat mitt i ett currykryss. Maria fick själv
ta mina pekare och hon fick utslag direkt och blev
förskräckt! Jag hade legat mitt i ett currykryss,

därför det höga trycktalet.
Ny tid nu med min läkare och ett annat undersökningsrum. Det togs nya prover och nu var trycktalet
155/80.
Currykryss har dålig inverkan på den mänskliga
kroppen. Jag har fortfarande högt blodtryck men inte
alls så högt som vid första provtagningen.
Jag äter nu tre olika mediciner för att få ner trycket
ytterligare.
Olov G Nilsson
Karlstad.

Energiklot under JiS-utflykt i maj 2019
Jag bifogar en bild där jag återgett vad jag kände i
samband med utflykten vi hade i maj. Vi hittade då
plötsligt en stor tall som vuxit så konstigt. En bit upp
i trädet hade huvudstammen delat sig och nya stammar växte upp från den platsen. Det kändes på något
sätt som om de inte kunde växa rakt upp utan att de
omslöt något vi inte såg men som vi kunde känna.
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Vi kunde känna att det låg ett stort energiklot inne i
klykan som bildats.
Jag tog en bild och har sedan, med mitt ritprogram i
datorn, återgivit det som de flesta kände när vi stod
på platsen.
/Bengt Norberg, tillsammans med JiS, Jordstrålningssällskapet i Stockholm

Medvetandeutveckling
Lilian

Medvetande betyder med vet ande att vara vaken,
mentalt tillstånd då sinnesuttryck och perception
når upp till ett visst tröskelvärde.
Vi får vår uppfattning av den information vi samlar
in i både den yttre och inre världen via våra sinnen.
Lukt, smak, hörsel, känsel och sjätte sinnet. Det vi
då upplever kallas varseblivning.
Den yttre kunskapen kallas exoterisk kunskap och
sinnevärld medan den inre kunskapen vi får kallas
för esoterisk kunskap, ide´värld och har betydligt
högre energier. Här kommer vi att presentera den
7-gradiga medvetande utvecklings skalan.
7 Tran Dagmedvetande
Element 4 Eld, jord, luft och vatten
Hjärnfrekvens 12-33 hz betarytm
6 Scen Sömnmedvetande
Hjärnfrekvens 16 hz
5 Dens Drömmedvetande
Hjärnfrekvens 8-13 hz alfarytm
4 Transcendens Meditationsmedvetande
Hjärnfrekvens 8 hz
I denna nivå börjar vi kunna skapa
3 Kosmiskt medvetande
Hjärnfrekvens 6 hz
Element 2 Eld och vatten så kallad Universums princip
Hjärnfrekvens 3,5-8 hz thetavågor

2 Gudomligt medvetande
Element 1
Hjärnfrekvens 1-3 hz deltavågor
1 Samandi, Allmedvetande, att uppnå Ayni
Element Ett med allt eller ogenomskinlig existens
Hjärnfrekvens 0 hz
När vi är klara med alla stegen vänder vi tillbaks
igen men i nästa nivå. Då är ni uppstigna mästare.
Det vanligaste är att vi först uppnår Ayni när vi
avlidit i denna dimensionen dvs är klara med vår
Jordiska läxa.
Som ni märker så nedregleras nyhjärnan vid varje
medvetandeökning och vårt kosmiska medvetande
ökar precis som i Avatarfilmen.
Träna de olika elementen och bra exempel är den
tecknade serien Avatar eller filmen Moana/Viana.
Vår hjärna har olika minnen. Vi har ett närminne
som bör tömmas varje natt när vi sover.
Men vi har minst 4 hårddiskar som inte är sammankopplade med varandra. Vi kan träna att koppla samman dem. Börja med att försöka minnas dina drömmar. Nästa steg är att medvetandegöra din kropp, ditt
blodsystem, hormoner, nerver, varje cell och sedan
dina minnen … Det finns oändliga möjligheter.
Allt vi upplever lagras i varje cell och planteras in
i vårt ljusantenn dvs DNA som både sänder och tar
emot frekvenser dygnet om. Ju mer du tränar desto
mer kan du uppleva och även träna att gå ut ur kroppen, men det är ett annat kapitel.
Lycka till önskar ljusarbetarna

https://www.gaia.com/ , en fantastisk källa med dokumentärserier,
föreläsningar, artiklar och filmer. ”Allt inom allt” skulle man kunna säga.  
Du hittar massor kring Yoga, Meditation, Antika civilisationer, Forntida
teknik, Kanalisering, Chemtrails, Helig geometri, Medvetande, UFOs och utomjordingar, Symboler, Healing, Änglar,
Chakran, Holografiskt universum, Alternativa tankar kring cancer, Förbjuden kunskap, Människans ursprung, Andlighet m.m. Mycket välgjort. På engelska, men det blir lite lättare att följa om man aktiverar engelska undertexter om
talspråket blir svårt. $11.99/månad. Som vanligt får man ta vissa intervjuer med en rejäl näve salt...

Har du upptäckt Gaia?

En av mina favoriter är serien Missing Links med Gregg Braden (författare till ”The Divine Matrix”)
3 säsonger med totalt 42 avsnitt finns och smaka på dessa säsongstitlar (på engelska):
Säsong 1: Connect science and spirituality to reveal a new understanding of humanity’s history, the origins of civilization and the power of our heart’s intelligence.
Säsong 2: Are we living in a virtual reality? Discover the societal and spiritual implications that arise when we recognize our world as an artificially constructed computer simulation.
Säsong 3: Discover the Divine Matrix, how it influences you, and how you can influence it. This could dramatically
improve your life, your wellbeing, and the lives of all of those around you
/Red
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Rette linjer i hellige landskap, del 3
Trond Jacobsen trond.jacobsen@halden.net +47 918 32 726
För att kunna se de fina detaljerna i artikelns ritningar behövs originalbilderna i digital form där man själv
ev. justerar bildegenskaper samt zoomar in ordentligt. Är ni intresserade av dessa bilder så
maila redaktor@slagruta.org Vi har Tronds tillstånd att dela ut dem digitalt, Tack! /Red
I forrige nummer så vi på hvordan våre formødre og forfedre tydet naturens skjulte koder. I kommende
artikkler skal vi se på hvordan de brukte sin kunnskap om sin egen verdens virkelighet til å plassere monumentale steinkonstruksjoner i det hellige landskapet. Men først skal vi se på noen fakta om oss selv. Fakta
som er grunnleggende for hvorfor dyrearten mennesket både kan finne vann og gjenstander med kvist (eller
like godt uten) og veien til månen og bortenfor.
Bautaer i stein, ikke over de som er døde, men over de som har levd.
Dyrearten Homo Sapiens er en suksesshistorie. Fra
vår felles stammor, der to søsken ble forløperne til
henholdsvis sjimpanser og det som senere skulle bli
det moderne menneske har vi, homo sapiens, som
den siste gjenlevende av seks andre menneskearter
før oss, skapt våre observasjoner og forestillinger om
liv og død og liv igjen. Mange av disse observasjonene har under tidens flyt fått status som myter. På
grunn av samfunnets endring er det ingen lenger som
stiller mange av de grunnleggende spørsmålene.
Et godt svar er avhengig av et godt spørsmål. Spørsmålet trenger absolutt ikke å være komplisert eller intrikat. På et «bakvendtlandaktig» måte er det
spørsmålet som er det viktige, ikke svaret. Det er
spørsmålet i seg selv som definerer den som spør.
Når våre forfedre undrende betraktet en blomst som
snur seg etter solen, en gåseflokk i plogformasjon på
vei til eller fra, tidevannets rytmiske vekselvirkning
eller en skygges vandring fra vest til øst (!) når den
livgivende solen vandret over himmelen var det første spørsmålet; «hvorfor?! Dette ligger dypt i menneskets natur, det ligger dypt inne i deg og meg, dypt
inne i jenta med hodetelefoner og nesa nede i smartphonen på T-banen, det ligger dypt inne stammens
vannleter og sjaman; «hvorfor». Det er sansene våre
som utløser spørsmålet, være seg det er syn, lukt,
hørsel, smak eller «følesans», alene eller i kombinasjon. Andre dyrearter har i tillegg også andre sanser
som elektrosepsjon (sansing av elektriske felter) og
magnetosepsjon (sansing av magnetiske felter).
Vår totale kunnskap om livet rundt oss, - og hvordan
alt henger sammen, er basert på dette enkle «hvorfor». Det er videre Homo Sapiens evne til å «tenke
det som ikke er synlig», vår evne til abstrakt tenking,
som skiller oss som art fra våre kusiner sjimpansene
og bonoboene. Vi kan videreformidle til de andre i
stammen eller vår egen flokk tanker om noe vi tror
er der.
Når en bie kommer hjem til kuben forteller den ved
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intrikat dans, avmålte bevegelser og heving eller
senkning av bakkroppen at det er «et stor felt med
nektar fra lupin 175 meter herfra mot 331 grader»,
Detter et fakta basert på biens innebygde sanseapparat. Det har kun informasjonsverdi for de biene som
leser og tyder dette budskapet «der og da».
En surikat som oppdager en skygge som sveiper over
savannen varsler instinktivt med et bestemt skrik
«Rovfugl, søk dekning» til de andre i flokken. Varslet er uhyre effektivt, men lite selektivt. Surikaten vil
varsle også når en fotograf fra National Geographic
bruker en drone for å få bilder av surikatkolonien.
Når våre forfedre derimot observerte en løve ved
vannhullet hver kveld, når solen sto mellom de
to største trærne på åsen der solen går ned, kunne
informasjonen være totalt annerledes. «Det er en
løve ved vannhullet nå (fakta), den er der hver kveld
(observasjon over tid), når solen står mellom de to
største trærne (fakta om trærne og solens gange over
himmelen basert på observasjon og måling/sammenligning), der solen går ned (observasjon som leder til
fakta). Slik informasjonsflyt er ikke kjent hos andre
enn mennesket. Det er riktignok observert sjimpanser som varsler «løve, stikk av» for å meske seg med
et riktig fint funn av moden frukt for å unngå å dele
med andre i flokken, men dette er unntaket og ikke
regelen. For jager/samler samfunn som lever i små
autonome grupper vil «riktig informasjon» være
avgjørende for å unngå å passere den smale stien
mellom liv og død.
Det har tidligere, spesielt i konservative kretser som
blant historikere og arkeologer, vært hevdet at de
første mennesker i hovedsak levde som jegere og
samlere, og derfor ikke trengte like mye informasjon
som de første bofaste. Dette er i beste fall utsagn
basert på manglende forståelse for den natur vi alle
er en del av. Når våre forfedre kjente til at mammuten trakk ned i dalen når det første hvite regn (snøen)
kom var dette livsviktig informasjon. De kunne da

planlegge bakholdsangrep på disse enorme dyrene.
Mammutens vandring gikk raskt og det å gå glipp
av denne jakten ville være katastrofalt for stammen.
Observasjonen om når det hvite regnet kom var det
avgjørende. Hvor solen stod, før bladene gikk fra
grønt til rødt på det store treet ved den spisse steinen
nede ved bekken der skyggen treffer når solen går
ned. Solen var ikke bare kilde til varme og lys men
var også deres kalender og almanakk. «Det er tid
snart, det hvite regnet og mammuten kommer om
ikke lenge, vi må gjøre oss klar.»
Hvor mye kunnskap og forståelse som våre formødre og forfedre faktisk var i besittelse av får vi nok
aldri fullt ut dokumentert. Software firmaer vokter
kildekoden og algoritmene til sine dataprogram.
Maktsyke eneherskere, ofte i religionens navn, har
systematisk fortrengt, forvrengt og bevisst ødelagt
elle spor som kan true deres egne dogmer og eksistens. Vatikanet har gjemt, låst ned eller direkte
ødelagt avgjørende brikker i det store puslespillet om
vår fortid. Et puslespill som hvis det ble lagt ferdig
kunne vist oss som art den rette veien videre mot
framtiden. Og tenk for en katastrofe det var for vår
sivilisasjon når biblioteket i Brucheion i Alexandria
ble brent og ødelagt for over 2000 år siden.
Det som derfor historien viser oss er at vi mennesker
er fantastiske til å finne opp hjulet gang på gang.
Den som er historieløs er dømt til å gjenta fortidens
feil. Den som er historieløs vil også få gleden av å
finne opp gammelt nytt. Vår viten i dag om mye og
mangt er uhyre omfattende og komplisert.
Vår viten om hvem som først «fant opp» eller «oppdaget» saker, steder og ting er derimot nesten rørende barnslig og enkel. Her hjemme på berget er det
«allment kjent» at tidligere foregikk ferdsel til fots
eller på heste- eller okseryggen. De mange sporene
i terrenget som av arkeologene blir kalt «hulveier»
vitner om dette. Dette er nedtråkkede spor, lik de vi
finner i populære turstier for veier fantes jo ikke. På
Osebergskipet fant de flotte utskårne vogner. Disse
vognene er blitt kalt «rituelle», for det er vist ingen
som så for seg at de har vært i bruk på en vei. For
veier kom da mye senere ? Hva da med alle helleristningene, laget tusen år og mer før Oseberg volvens
gravskip, som også viser fullt funksjonsduglige vogner med fire hjul og dragstell. Klart vi hadde veier.
De gikk der de alltid har gått, mellom gårder og lavt
i terrenget. Mange er visket ut av tidens tann, andre
ligger der den dag i dag, under moderne veidekke og
asfalt.
Vår kollektive hukommelse spiller oss gang etter
gang et puss når vi tror den eller den fant opp det
eller det. Det var ikke Pythagoras som fant opp «A i

annen pluss B i annen er lik C i annen». Joda, han er
kjent for den formelen. Dessverre er denne formelen
urettferdig nok også en av de få ting de fleste av oss
kjenner til om mannen. Hans egen oppfunne trosretning basert på matematikk, han og hans elevers tro
på reinkarnasjon og at det eneste riktig å spise var
plantekost er ofte ikke på kunnskapsmenyen om en
av antikkens store tenkere. Den unge Pythagoras var
på reise i både i Egypt, Babylon og India. Han tok
med seg kunnskap fra disse samfunnene tilbake til
Hellas der han grunnla en mysterieskole i Kroton,
en av de greske byene i Calabria i Italia. Våre formødre og forfedre drev handel og sjøfart i de samme
områdene i Middelhavet og sørlige del av Europa.
Sammen med handelsvarer tok vi også med oss
kunnskap tilbake. Vi var ikke ville og primitive her
oppe i nord før dyktige tidlige politikere og samfunnsveltere gjorde oss til det i egen vinnings navn.
Det store religionskiftet som kom med innføring av
kristendommen som et politisk system for å konsentrere makt til en liten elite, splittet opp den siste
rest av tusenårgammel kunnskap basert på troen om
likhet mellom mennesker og dyr. De symboler vi
tidligere holdt kjær og som med all tydelighet viste
at vi trodde på gudinnens, moder jords kraft ble enten fjernet, bannlyst eller der folketroen var for sterk
gjort til de nye seierherrenes eget symbol. Det som
det store religionskiftet ikke klarte selv, tok nazistene
fra oss tusen år senere da de ranet og skjendet symboler som har vært en del av vår identitet i tusenvis
av år før nazistene kom med sine vrangbilder. Det
som er mest tragisk er at de ikke bare ranet oss for
våre symboler som solkorset men at vi lot de beholde ransbyttet.
Tall og symboler har siden den første menneskearten
skilte seg ut som en egen artslinje fra våre søskenbarn apene hatt stor betydning for oss. Pythagoras og
hans elever bygde opp en omfatrende kunnskap om
betydningen av tall, hvordan disse tallene speiler seg
i naturen rundt oss og hvordan disse tallene kan settes samme i formler som synligjør det store samspillet mellom det materialistiske og det sanselige. Det
materialistiske i form av alt som omgir oss og som vi
kan fornemme med våre sanser. Det sanselige i form
av hvordan vi oppfatter all denne informasjonen. Vi
besitter sanser som ikke er lette å forklare. Sol på huden kjennes som ett lett trykk. Med bind for øynene
går du ikke på en vegg hvis du konsentrerer deg om
å la være. Huden er like blind for sollys som du er
med blind for øynene, allikevel «ser du». Hva du ser
er opp til deg.
Matematikk og tall gir mening. Enhetsverdien kan
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Rette linjer i hellige landskap, del 3...
variere, men forholdstallet mellom to appelsiner
og to grantrær er likt. Fem maur vil alltid være
fler enn fire elefanter. De av dere som var på tur
i Østfold og som så fornminnene på Gunnarstorp
har sett mye stein, - det har også alle andre som
en eller annen gang har vært en tur på utsiden av
hjemmets fire vegger. Forskjellen er åpenbar, en
stein som står plassert på en ikke naturgitt måte i
forhold til en annen stein, har en mening. Meningen kan være rent estetisk eller meningen kan være
symbolsk. Den rent estetiske plasseringen er tidløs
basert på vår egen innbygde sans for gyldne snitt
og naturens egen glede av å se det irrasjonelle tallet
1.618033989. Den symbolske plasseringen er et
budskap fra fortiden til sin egen samtid. Dette budskapet er ikke like lett for oss å tolke, men innsyn
i tallenes verden letter litt på fortidens slør og lar
oss få et innblikk i våre formødre og forfedres tro.
Dette blir en del å fordøye.
På Gunnarstorp i Østfold er arkeologene stort enig
med seg selv at områdets utstrekning i tid er fra
steinalder til (sen) jernalder. Mange av steinsetningene er uten spor av menneskerester som brente
bein. Mange av fornminnene har rester av dyrebein, klør og tenner, mange er fullstendig tomme.
Hvem som brukte området i de tusenvis av årene
som åsen var et hellig sted og hvor de opprinnelig
kom fra er fullstendig ukjent. Like ukjent er det
hvorfor området ble forlatt og gutt opp som et hellig sted, men det er nærliggende å tro at et område
som i så lang tid har en kontinuerlig bruk basert på
en felles tro ikke ble gitt opp på fredelig eller frivillig vis. Tidsforløpet tyder også på at en brå, - og
ikke ett fredelig skifte av politikk og makt i området er årsaken til at et mange tusenårig levesett
ble tvunget i kne. Troen på Gudinnen, Moder Jord,
ble erstattet med et patriarkat. For dette styresettet,
støttet av det store religionskiftet, var det kvinnelige en trussel større enn noen annen.
Figur 1. Oppmålt oversiktskart over tre av de skipsformede steinsetningene på Gunnarstorp
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Figur 2. Detaljebilde av steinsetningen
merket C på oversiktskartet

Rette linjer i hellige landskap, del 3...
C1 senter > C4 senter / C6 senter > xx = Sqr3 (Sqr3 = 1.73205080) (Pythagoras 265:153)
Sqr2 = 1.4142135…
2x pentagram / pentakl (et eple delt i to på «tvers» viser «Tidens frø» ref Idun og eplene)
2x vesica pisces (piscis), vulva, Yoni (mandoria, «mandelformet»)
2x fiskesymbol
Livets blomst («Flower of life» / «Fishermans net»)
1.618 gyldne snitt
Tidens frø (såkorn), «Seeds of Chronos»
Pythagoran pentacle, Vann, jord, tanke/ide, solens varme, luft
1x golden rectangle, senter er «Guds øye» (The Eye of God)
Dette er nøkkeltall og utrykk for hvordan man kan
lese symbolikken i steinsetningene på Gunnarstorp.
Ikke bare der, men på omtrent ett hvert sted der våre
formødre og forfedre ønsket å hedre de som har
levd og som etter deres død var på vei til et nytt liv.
Selv uten å etterlate et skriftspråk kan vi lese deres
budskap om liv, død og nytt liv fra kvinnens skjød.

Slekter vil følge slekters gang. En sterk symbolikk
om at det er kvinnen som er samfunnets hjørnesten,
uten kvinnen intet liv. Steinsetningenes plassering
basert på solens gang er heller ingen tilfeldighet.
Like viktig som kvinnen var for liv var solen det.
Uten sol ingen kvinne, uten kvinne ingen mann.

Figur 3. Detaljekart av steinsetning C med geometriske figurer
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Rette linjer i hellige landskap, del 3...
Det har igjennom tiden vært mange tall som har hatt
stor betydning for oss mennesker og vår forståelse
for våre omgivelser. Selve matematikken er ikke like
gammel som tallet. Slik må vi forstå at forholdet
mellom to tall, mellom to verdier, er viktigere enn
deres benevnelse. Dette var Forn Sedr, gammel tro
og kunnskap.
Kvadratroten av tre er et slikt tall. Pythagoras funderte det ut til å være 265:153. Det korrekte forholdstallet er 1.73205080. Lenge før han viste andre
at det var konstanten du får hvis; (Stein C1 senter >
Stein C4 senter / Stein C6 senter > plass xx) Magi
? Nei, vanlig kunnskap hvis du ønsker å geometrisk
framstille «vesica pisces (piscis)», kvinnens vulva,
Gudinnens Yoni og hennes madelformede mandoria.
Kjært barn har mange navn, uansett navn er det sterk
symbolikk på hvor vi kommer fra. Vi kommer ikke
fra Europa, vi kommer fra Yoni.
Tegn inn et hellig 2:1 rektangel, bruk en merkestein
og en målepinne (en gnomon) og du kan peile inn
solens gang og dermed finne sann nord og syd, 90
grader på dette er da øst og vest der solen står opp
ved jevndøgn vår og høst. Se på figur tre hvor godt
det stemmer, der er både magnetisk og sann nord
skisset inn.
Inne i steinsetningen vil du videre se ytterligere symbolikk på kvinnen og også det som i Kristen symbolikk er kjent som Fisken. Dette symbolet strekker seg
mye lenger tilbake i tid enn ved innføringen av den

kristne tro og er et av mange symboler som har blitt
adoptert av den nye tro.
Det er også lett å få øye på det som er kjent som det
Pyhagoranske pentakl, det evige symbol for Vann,
Jord, Tanke, Solens varme og luft. Igjen ideer som
Pythagoras plukket opp på sine reiser, ideer og tro
som ikke på noen måte var oppfunnet av ham, men
som har blitt bevart på grunn av hans påvirkning på
sin egen samtid. Mon tro hvordan våre dagers ledere
påvirker framtidens tenkere?
Et slikt overveldende galleri av symbolikk var og er
en trussel for patriarkatet. Se på figurene og bildene,
det er flere symboler skjult. Når snåer går hvorfor
ikke dra til et fornminnested nær deg med tau og
målebånd. Du vil bli overrasket over hva du finner.
Linker:
http://symboldictionary.net/?p=1127
https://www.sacredgeometryshop.com/sacred-geometry/vesica-piscis-sacred-geometry/
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoni
https://no.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronos
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_gyldne_snitt
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Aryans
https://en.wikipedia.org/wiki/
Pontic%E2%80%93Caspian_steppe

Unidentified: Inside America’s UFO Investigation
Den relativt omtalade dokumentärserien Unidentified: Inside America’s UFO Investigation
är på gång att sändas på
svenska History Channel. Undertecknad kontaktade kanalen
i våras då den hade premiär i USA och
fick beskedet att den skulle komma till
hösten och nu ska serien snart få svensk
premiär. 6 st avsnitt kan vi förvänta
oss, vart och ett ca 40 min långt med
förhoppningsvis många intressanta fall,
intervjuer och observationer från bl.a.
militärt håll. Det finns i skrivande stund (2/9) inget officiellt datum för premiären.
/Red
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Skydd
På Slagruteförbundets årsmöte talade vi om skydd mot energitjuvar och olika krafter. Vi försöker härmed
sammanfatta grunden i skydd. Vi hoppas att listan kompletteras och läggs ut både i vår tidning och på hemsidan. /Lilian
Bakgrund
Alla som sysslar med energiarbete och slagruta har
kommit i kontakt med låga energier, energitjuvar,
svartmagiker, symboler och fysiska föremål och mat
som har skadliga energier.
Syfte
Vi är ett gäng ljusarbetande slagrutegängare som på
nybörjarnas begäran gjort en sammanställning om
försvar mot dåliga energier.
Vad
Allt är energi och energi är krafters rörelser. Energins rörelse och våglängd avgör om energin är
uppbyggande eller nedbrytande. Båda behövs och
kan inte existera utan varandra. Som i Yin och Yang.
Allt energiarbete handlar om att finna balansen mellan dessa krafter. Sol och månkraft. När man funnit
dessa krafter inom sig har man genomgått det heliga
bröllopet.
Kroppens energisystem är uppbyggt efter kaosekvationen och kroppen fungerar som en transformator.
Eller som en spiralsnäcka med basen nedåt. Eller
bladformationer med få blad vid fötterna och tusen
blad på huvudet. Dessa energier följer specifika
vägar som kallas för Nadis, chacra (inom Buddismen och hinduismen), Akupunkturmeridianer(inom
Kinesisk medicin), Band (Sydamerika), Sakramente
(inom kristendomen), sefirot (enligt judendomen)
Vi som kallar oss ljusarbete använder vår kunskap i
alltruistiskt syfte dvs vi är tjänare och hjälpare.
Och ingen kan lära sig härska förrän den lärt sig
tjäna. Svartarbetarna arbetar utifrån sitt ego.
Känn på energiskillnaden inom er när ni säger JAG
och när ni säger VI.
Så svartarbetarna är inte onda. De är helt enkelt bara
omogna och går i livets skola, precis som vi. Där ett
av målet är att lära sig använda den gränslösa energi som existerar omkring och i oss i ett kosmiskt
nätverk. Vi alla är delar i detta system. Men de som
skadats i livet har ingen förmåga att alstra sitt eget
ljus så de stjäl av andra. De gör det helt enkelt för att
själva överleva. Det vi kan göra är att undervisa dem
hur de kan finna kontakt med sin egen (avstängda)
ljuskraft. Och det kan de först när de lämnat tillbaks
de ljus de stulit från andra. Vi lever i ett multidimen-

sionellt system och i parallella världar.
Där finns det krafter som är som moln. Varje moln
har en ledarenergi. Så t.ex. en som blivit dränkt blir
en själsdel vattenbunden, den som brunnit inne blir
eldbunden. Dessa krafter fungerar som hypnos och
kan ibland vara svåra att ta sig ur när man väl är
inne i dem. Man drar till sig mer av samma kraft
dvs attraktionslagen. Hitler är ett typexempel på en
svartmagiker som likt en spindel lockade människor
till sitt nät, bara för att sedan missbruka människoflugornas energi. Nåväl hur kommer man ut ifrån
det kraftnät man hamnat i. Jo, genom att inte känna
rädsla, för det är rädslan som låser fast oss inne i
molnet. När man känner energimoln som inte passar
dig, lämna det precis som när du byter tanke, eller
byter kanal på radion eller TV-n. Låt ditt eget ljus gå
in i molnet så upplöses det.
Allt bygger på frivillighet. Vi är födda fria och
behöver aldrig fastna i moln eller nät. Compassion,
medmänsklighet, tacksamhet, kärlek, ljus, tillit,
glädje, lek, musik, dans, konst, glädje är det vi borde
syssla med. Bonus: När vi släpper ut våra instängda
själsbitar hjälper vi även andra som fastnat på samma ställe.
Energier kan vara låga och höga. De kan vara energirika eller energifattiga. Plus och minus. Den energi
som är bra för den ene kan göra ont på den andre.
Men som huvudregel kan man säga att desto ljusare
färg, högre ton och klarare nyans desto bättre. Den
energi som kommer från Jorden är uppbyggande för
kroppen medan den som kommer uppifrån oftast är
nedbrytande. De i de lägre energifrekvenserna. När
ni kopplar uppåt i de högre nivåerna måste ni lärt er
de högre energierna t.ex guld och silver. Ni får då
en oktavhöjning. Det samma gäller de linjer vi inom
slagruta kallar för Hartmanlinjer som vi kallar kvinnliga och Curry-linjer som vi kallar manliga.
Enklast att ta in jordenergin är att låtsas att ni har
rötter och suger upp energin genom kroppen och ut
genom ögon, huvud och händer..
Att gå barfota och JORDA OSS är bland det viktigaste!
Sedan kan ni koppla upp ert ljus till ert eget ursprung, solen i vårt solsystem eller i någon av alla de
sol-logos som finns runt oss i Universum. I Svenska
Slagruteförbundet är medlemmarna från hela universum.
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När du har någon smärta i kroppen, fråga dig bara då
om det är för mycket eller för lite energi. Om energin är låg, håll dina händer som är yin och yang över
det ömma stället så sänder din ande automatiskt in
energi om det är energibrist. Om det är energistopp
och brist för du energin via dina fingrars riktning ut
genom kroppen. Eller ta slagrutan till hjälp. Vi är en
fåra för energier och där smärta uppstår har det skett
ett stopp i energilinjerna. Dessa energier kan vara
vatten eller fettlösliga. De vattenlösliga är lätta att
tvätta bort bara med tanken eller via dusch/bad.
De fettlösliga kräver mer kunskap eftersom de sitter
hårdare fast och helst vill över till någon annan. De
kan vara levande väsen i olika former. Den vanligaste liknar en manet/sjökalv/slime/plasmoid. De
kan man enkelt borsta bort med handen. Vissa av
dem har tentakler som växer in i våra auraskador och
lägger som rötter/tentakler in i våra kroppar.
Vill du se hur de ser ut så finns de väl beskrivna i
filmen The Order/ Sin eater med bl.a. Heath Ledger.
Den filmen visar även att det oftast är de som är
högst i den yttre i detta fall kyrkliga organisationen
är den som är lägst i energier, högst i makt och ego,
precis som i Stjärnornas krig. Så köp aldrig en sanning utan du testat den först. Lita inte på någon än
dig själv!
Vi människor har också den förmågan. Att stjäla
energi från andra. Då tar du din astrala hand, smörj
den helst med någon olja ex virgin olivolja innan,
oljan skyddar dig. Ta sedan maneten eller tentakeln
och sätt den på ett jordat järnföremål ex element,
eller håll fast den och bränn den ovanför ett tänt
stearinljus. Eller håll fast den och sänd hem den till
sitt ursprung som då oftast är i en annan dimension.
Rötterna eller tentaklerna drar du ut eller bränner
dem likt en stubintråd. De människor som lägger kablar på andra människor är medvetna om vad de gör,
men om du frågar dem erkänner de det ej, tyvärr.
Till och med kända healers i Slagruteförbundet stal
energi när de mådde dåligt. Glöm inte att medvetandegöra för dem att vi vet vad de gör och be dem låta
bli och lär dem själva att återfinna sin livskraft och
ge dem gränslös kärlek. Det behöver alla!!! Tord har
lärt oss att fånga in de låga krafterna med en plastad
koppartråd och därefter neutralisera energin med en
tongenerator. Arne lärde oss störa av med koppartrådar i olika längder och Rolf lär oss använda motfrekvens via slagruta eller H3-antenn. Men du kan
bara blunda och fråga inåt om du kopplar upp på det
kosmiska närverket som finns överallt.
DET VIKTIGASTE SKYDDET ÄR ATT INTE
BRY SIG!
Vi kan skydda oss med symboler, bilder, olika tyger
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etc. Här presenterar vi en lista över olika skydd.
1. Salt
2. Kors

Står egentligen för de fyra krafterna. Men symboliserar också
Jesus kors i kristendomen. Just
detta korset är Rosenkorsorderns
symbol. Man kan kombinera krafter
genom att använda olika material
som ex att göra ett kors av rönnkvistar.

3. Isis öga = Udjat = Horus öga

4. Fatimas hand

5. Silverhalsband

6. Texter ur Koranen
7. Spegel
Speglingseffekten skapas av ett silverlager och
reflekterar bort låga energier. Lägg in silver
astralt i dina ögon så får du det som
kallas för en ängels ögon. Man låter
människor spegla sig utan att släppa
in överföringar. Fungerar både mot
ljus, ljud och tankar.
8. Båge
9. Bälte
10. Sax
11. Paraply
12. Vitlök
13. Nät

14. Mejsel
15. Hammare

16. Kniv

17. Dorje/vajra/åskvigg
Energiförstärkare med
kvinnlig och manlig sida
18. Phurba, andlig kniv
Effektiv mot starkare negativa
energier
19. Skinn
Döljer och skyddar auraskador
Skinn från djur skyddar på grund av att kraft
från det döda djuret finns kvar i skinnet. Andra
material har även de skydd så mät ut vilket frekvensskydd du vill ha. Du kan ha olika symboler
på som stärker skyddet. Även olika spännen med
olika metaller och symboler. Men ett skärp med
metallspänne kan även blockera dina egna energier. Så dubbelkolla alltid energiflödet.
20. Ylle och Silke
Naturmaterial som även verkar ge elektriskt
skydd. Ökar minusladdningen som våra kroppar
tycker om.
21. Trådar och föremål av järn, koppar och silver.
Kan även alkemistiskt tänkas fram.
22. Bilder på heliga personer som
Jesus, Maria,
Maria Magdalena,
Buddha, änglar m.fl.

Den kan användas att lägga kring en svartmagiker
för att blockera dennes krafter.
Alla typer av metaller i fast form blockerar energier
på kroppen. Så ett sätt att se hur långt en person
kommit energimässigt är att se om de bär metall.
De som bär metaller har ej kommit så långt. (Om de
inte har dem för att blockera lägre energier ex silver
kring anklarna)
Alla stenar och metaller kan användas och har olika
skydd.
Järn är det man använde vid åderlåtning. Man
samlade in sjukdomsenergierna via järnföremål som
en kniv eller mokiballs/järnstenar från öknen. Barn
brukar välja rosa ex rosenkvarts.
För att fördriva jordbundna andar brukar koppar och
mässing fungera bra. Silver för starkare sjukdomsenergier och guld för ännu starkare energier. Man kan
ex i fantasin fylla obehagliga rum med flytande guld
skapat ur din fantasi.
Molybden skyddar bra mot strålning. Den är vanligt
förekommande i den svenska berggrunden och är
blåsilverfärgad.
Magnetiskt järn skyddar mot strålning. För den över
ex armen så känner du själv hur den renar.
Mät frekvensen på det du behöver skydda och finn
motfrekvensen. Du kan använda dig av vårt periodiska system.

23. Ikoner
Arne Groths ikon skyddar mkt bra, den som
visar Yor och Dau-kraft.
24. Vad det gäller skydd mot jordiska färger, regnbågsfärgerna är vitt.
Du föreställer dig att ex. Gud häller vit mjölk in
genom huvudet och fyller din kropp och lägger
vita moln omkring dig. Du kan klä dig i vita kläder eller bara tänka dig ett vitt fält omkring dig.
För högre nivåer räcker inte vitt ljus. Nästa skydd
blir då silver i ett skydd både innanför och utanför
din kropp. Därefter utökar du skyddet genom att
lägga till guld, kristall och diamant men även genomskinligt ex. såpbubbla.

Generellt kan man säga att bästa skyddet är att öka
din energi högre än den energi som skadar dig. Om
man ökar sin kropps frekvens kan man lära sig tåla
eld och radioaktiv strålning.
Djur och växter är betydligt bättre på detta än människorna.
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25. Ett annat skydd är de fyra elementen.
Kropp/jord, Känsla/vatten, Själ/vind, Ande/eld
Symbolerna för dessa kan kombineras. Eld smälter jord och släcks av vatten etc. Men ibland får du släcka
eld med eld. Davidsstjärnan är en sammanfattning av de fyra/fem elementen. De kan kombineras i oändliga
formationer. Kung Salomos sigill etc.

Kombinera t.ex. Metatrons kub med Life of Flower
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26. Olika språk och bilder från olika kulturer

Futharken är otroligt kraftfull och ni kan finna de
olika betydelserna för varje symbol via nätet.
Ni kan även använda er av de olika världarna,
Asgård, Heimdal, Midgård,
Vit- och Svartalvheim, Valhall
mm. Trädet Yggdrasil som
sköts av nornorna sam bl.a.
ansvarar för Urds väv.
En annan skyddskombination är
Livets Träd.
De 10 sefirot från Kabbalah

27. Du kan be om beskydd av olika varelser som
Träd och naturgudarna/andar
Änglarna, ärkeänglarna
Djurandar som Bigudinnan oftast avbildad som
franska liljan.
Älvor mm
28. Växter, frukter och fröer
En gång hade en magiker lagt en mycket destruktiv kraftsymbol på den plats X skulle sova.
Han bad sina hjälpare om motkraft och fick då
svaret att lägga en citronkärna mitt i symbolen.
Symbolen fälldes då ihop och försvann. Står för
livskraft.
29. Helig geometri i alla dess former
Merkaba,
pyramider,
cirklar etc

Låga UFO-varelser sätter in implantat och olika
typer av huvudbonader på oss. De tas bort med era
astralhänder. Kan ni inte själva, be andra som kan
fixa det. De känns oftast som om man fått hörlurar
på sig men de är satta ovanför eller bakom öronen.
De är lätta att bränna upp och smula sönder.
Ser ni nät som lagts ut och som har låga energier.
Bränn upp dem. Omvandla dem till något positivt.
Vissa energier har en förmåga att locka oss för att få
vår energi. Tänk att de är som fotbollslag och vill ha
bra spelare. Men det lag ni bör välja är de ni redan
har i ert ursprung. Lockas inte av okända krafter
för ni kan bli lurade in i lägre nivåer. Sök i ert eget
ursprung och befria er från era gamla trauman och
karma. Samla in era själsbitar.
Ni som har ångest kan själva ta er ur panikångestmolnet och bli fria. Det fungerar som hypnos och
ni kan välja bort det. Återta er kontroll. Lita inte
på någon!!! Varken i denna eller andra dimensioner. Känn om där finns kärlek eller egoism och välj
utifrån kärleken/compassion. Se vart energin andra
pratar om kommer ifrån. Testa Reiki-energierna,
Sananda-energierna, Shaman-energierna och fråga
efter deras ursprung. Mät nivåerna. Ni kommer
att bli chockade över hur många som luras. En av
nutidens största andliga ledare påstod att han kom
från en utomjordisk utomuniversiell existens men
det var lätt att finna hans ursprung och kraft. Den
var inte vad han påstod. Tre svenska kvinnor har i
Indien utsetts vara ”överkast” och deras ögon skulle
glöda när de sänder energi till åhörarna. Dunderbluff.
En kvinna åkte runt i Sverige och föreläste om sin
kontakt med Uranus men det hon gjorde var att sätta
folk på Curry-kryss och stjäla livsenergi från ovetande hjälpsökande människor. Mät själva, gå inte på
all skit för den luktar.
Kan ni inte själva och inte får tag på mänsklig hjälp,
be era förfäder, änglarna och era hjälpare om information.
Ni har slagruta så använd den och mät ut det som
skyddar er. Det kan vara en kastanj, ett löv, ett djur.
Hemligheten är att
INTE VARA RÄDD FÖR NÅGOT!!!
Skratta åt det, lek blås såpbubblor på det. Lägg er i
badet med salt och olika dofter. Njut och stör av.
Vi föreslår att Slagruteförbundet kunde på hemsidan
ha en sida med Skydd där vi samlar tips från oss alla.
Så skriv till web-redaktören så att denna lista kan
utökas. Där kunde även Bovis-skalan, H3-antennens
tolkningsvärden, AG-skalan mm finnas
Lycka till önskar ljusarbetarna
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Anmälan till slagrutekurs på Uttringe den 19 – 20 okt
(se även Ordförande har ordet på sid 3)

Anmälan till slagrutekurs på Uttringe den 19 – 20 okt
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon nr: . . . . . . . . . . . . . . . . Mail adr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kursen startar lördag förmiddag den 19 okt kl. 10.00
Beräknad ankomst: Fredag kväll

□

Önskar kompendium: Att gå med slagruta:

Lördag morgon

□

Önskar bli hämtad vid pendeltåget i Rönninge.

□

Pris75 kronor

□

Telefonnr till Bengt Norberg: 070 735 51 76
Ring och avtala när hämtning skall ske.
Anmälan skickas till: ordforande@slagruta.org senast den 8 oktober.
Max antal deltagare är 20 st. Turordning tillämpas.
Medtag egna lakan och handdukar. Täcken och filtar finns i sängarna.
Adressen är: Uttringevägen 200 Rönninge
Ställer ni in denna adress på er GPS kommer ni till P-platsen inne på tomten
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