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Ordföranden har ordet

Innehåll

Har Du koll på Egons fond?
Motioner till föreningsstämman 2020 !
SSF:s höstmöte i Strömstad 13 – 15 september 2019
Upptäckten av drakenergier och hur de påverkar oss
Kraftvatten
Slagrutekurs på Uttringe 19-20:e oktober
En modern studie av utlagda stenblock
Intervju med Ulrika Sparre, konstnär och utövare av slagruta
Kan healing lagras?
Att meditera
Den legendariska Smaragdtavlan med universums hemligheter
Att upptäcka PSI-spår

Styrelse och funktionärer
Ordförande: Bengt Norberg, ordforande@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Dan Nyström, sekreterare@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 2020:
• vårnumret, 25/2
• sommarnumret, 7/6 (10 dagar efter konventet)
Ansvarig utgivare: Bengt Norberg
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För 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

Slagrutekurs på Uttringe 19-20:e oktober
Annika Berg & Anita Jahrbring
Så kom äntligen den dagen då det var dags att åka
till Uttringe för slagrutekurs. Vi blev väl mottagna av
vår ordförande Bengt Norberg och hans bror Bertil. Fler slöt upp och vi fick en mycket trevlig och
givande fredagskväll tillsammans. Vid samlingen
runt middagsbordet kände vi tydligt av energier
från aktivitet i ett sexkantsfönster som ligger strax
utanför huset. Vi fick en indikation på att det fanns
en farkost där. Vi blev informerade om att klockan
20:27 skulle farkosten lyfta. Vi gick ut till platsen
och såg tydligt den knuff i magen som
Bengt fick när den gav sig iväg. Bertils
pendel roterar snabbare än han någonsin varit med om. Kvällen fortsatte
sedan med räkfrossa och livliga diskussioner.

som riktiga linjer när man går med pekaren, men det
går inte att känna dem om man håller ena handen
framför hjärtat.
Vi kunde även känna två gamla kyrkor som fanns på
tomten. Den äldre var från 700-talet och den andra
från 1100-talet. Den första är från cirka 100 år före
Ansgars ankomst till Sverige. Det tyder på att det
funnits en kristen församling på denna plats innan
Ansgar förde kristendomen till Norden.

Lördag morgon startade med att vi
tog ut allsköns linjer med olika hjälpmedel såsom pendel, pekare, klassisk
klyka, gå-stav, laserstråle, pendelspröt
samt med en utomstående person som
placerades i ett annat rum för att agera
som känselkropp. Efter elvakaffet
begav vi oss ut i solen för att registrera
om vi kunde känna av strömförande
och icke strömförande elledningar, vattenåder och hur djupt dessa låg.
Det visade sig att på Uttringes tomt
ligger tre Ley-linjer som korsar varandra, vilket gör området väldigt
speciellt. Vi fick känna av olika typer
av formationer. Vi upptäckte en elva
meter hög väktarplats som hade fyra olikfärgade
pelare i varje hörn. I mitten hängde en 5 m hög
bronsklocka, som väktaren kunde få att slå genom att
dra i det rep som gick upp till kläppen på klockan. Vi
bad väktaren slå i klockan och samtidigt som vi stod
där kunde alla avläsa på sina pekare antal slag som
klockan slog.
Efter detta fick vi bekanta oss med olika typer av
stora stenblock som ligger inne på tomten och fungerar som väktarstenar, orienteringsstenar och kommunikationsstenar. Bengt visade också hur man förr
i tiden flyttade, eller som man kallar det för, manipulerade Hartmann- och Currylinjer så att man fick
fram ett dubbelkors mitt över dessa stenar. De känns
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Vår utevistelse slutade med att vi fick ta in energier
från en kvinnlig kraftplats. Vi satte oss på stenen och
gjorde en meditation. Gruppens kvinnliga deltagare
blev starkt påverkade av detta energipåslag. De två
männen i gruppen avstod från att sätta sig på denna
energiplats. En bit därifrån fanns även en manlig
kraftplats.
Det kändes sedan ljuvligt att gå till bords och av
Bertil bli serverade en fantastiskt god vegetarisk
middag. Resten av kvällen ägnades åt att ta ut negativa linjer från ritningar av våra egna bostäder.
Där fick vi god hjälp av Bertil och Bengt som dessutom visade att man kunde använda ett ritprogram
på datorn för att kunna rita in energilinjerna på de

