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Konvent 2020 tyvärr
inställt p.g.a. rådande
omständigheter.
Ordinarie föreningsstämma
uppskjuten p.g.a. alltför
få anmälningar.
En digital ordinarie Föreningsstämma
planeras att hållas oktober 2020.
Information om hur stämman skall
genomföras kommer senare.
OBS! Redan utskickade möteshandlingar
gäller även för stämman i oktober.

Se sid 3 !

Mottagande av föreningsinformation via e-post!
I tider som dessa har det blivit viktigare att snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med varandra.
För att få aktuella mail-adresser till er medlemmar och ett godkännande för mailutskick önskar vi nu
att alla som vill och känner sig trygga i att ta emot och hantera e-post, registrerar den mail-adress som
ni vill att styrelsen ska använda sig av i kontakt med er. Detta gäller även er som registrerat en mailadress tidigare.
I meddelandet skriver ni även att ni

accepterar att ta emot föreningsinformation utsänt via mail.
Att kunna skicka ut föreningsinformation digitalt sparar pengar för Slagruteförbundet då portot skjutit
i höjden och vi bidrar även till en bättre miljö.
Skicka era svar till: medlemsregister@slagruta.org
Stort tack!
/Styrelsen

Svenska Slagruteförbundet
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Organisationsnummer: 874001-1195
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Ordförande har ordet
Kallelse till Extra Möte 25/7-2020 kl. 15:00
Valberedningens förslag till ny styrelseordförande
Slagrutekurs på Uttringe 5 – 6 september 2020
Benkerlinjen
Sexkantsfönster
En mamma kramar sin son, som är äldre än henne själv...
Fornsök, när du trodde att du hade koll på allt....
En liten berättelse om vad som kan hända i en energicirkel
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING på SSFs Extra Möte 2020-07-25

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
Materialförvaltare: Agne Olausson
Valberedening: Ann Henemo (sammankallande), Anne-Marie Carlsson, Agne Olausson
valberedning@slagruta.org
Skicka material till Slagrutan ! redaktor@slagruta.org
Manusstopp 2020:
• höstnumret, 23/8
• vinternumret 25/11
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

Ordförande har ordet
En sådan märklig vår. Vi hade planerat ett konvent i
Nora med fullspäckat program med många duktiga
talare. Alla talare är medlemmar i Sv Slagruteförbundet. När det stod klart att konventet måste ställas
in så framkom det av stadgarna att årsmöte måste
hållas från 1 maj – 15 juni. Styrelsen kallade då till
årsmöte den 21 maj. Det blev inte alls den uppslutning vi hade önskat. Från den befintliga styrelsen
kunde endast två medlemmar komma. I övrigt fanns
inga deltagare anmälda förutom från de två som tillfrågats att vara sekreterare och mötesordförande.
Läget är följande. Två medlemmar, ordförande och
sekreterare, hade anmält att de avgår i samband med
årsmötet. Stadgarna är tydliga. Det är endast ett
årsmöte som kan tillsätta nya medlemmar i styrelsen.
Valberedningen har anmält två medlemmar som intresserade att ersätta de avgående ledamöterna. Som
ordförande Anita Wingefors från Östra Ämtervik och
som sekreterare Dorothea Mumm från Skattkärr.
Båda dessa medlemmar har deltagit i ett uppstartsmöte som avhölls den 26:e maj och då meddelat att
de är beredda att ta över. Stadgarna är dock klara.
Det är endast en föreningsstämma som kan välja
styrelsen. Det som går att göra är att utlysa ett extramöte.
I samband med Covid19-epidemien har många föreningar fått lagligt stöd att genomföra omröstningar
via postförsändelse. Detta bör även gälla i Svenska

Slagruteförbundet.
Styrelsen beslutade i
samband med ordinarie styrelsemöte den 8
juni att låta medlemmarna få göra en sådan
röstning per post för
att kunna godkänna
valberedningens förslag till ny ordförande.
Med denna tidning
medföljer nu ett poströstningsformulär som
vi vädjar att ni som
medlemmar besvarar och återsänder till SSF. Dan
Nyström har lovat kvarstå som sekreterare fram till
nästa ordinarie föreningsstämma.
Fram tills att detta genomförts måste nuvarande
ordförande vara kvar som ytterst ansvarig för verksamheten och dess ekonomi. Det kvarstår även att
genomföra en ordinarie föreningsstämma som måste
planläggas på nytt. Det finns ju även ett antal motioner som den kommande stämman måste ta ställning
till.
Jag vill tacka för all den positiva respons jag mött
bland så många medlemmar under min korta tid som
ordförande. Jag hoppas verkligen att kommande
styrelser ser vikten av att fånga upp nya medlemmar
i vårt förbund och att erbjuda dem vidareutveckling
och utbildning som är så viktiga frågor.

Kallelse till Extra Möte 25/7-2020 kl. 15:00
Bakgrund:
Ordförande Bengt Norberg har tidigare meddelat att han skulle avgå vid den ordinarie stämman, 21/5-2020.
Då denna ordinarie stämma inte hölls så att ny ordförande kunde väljas krävs nu ett extramöte där vi på dagordningen endast har ”Val av ordförande” som punkt så att en ny ordförande skall kunna tillsättas. Valet av
ordförande kommer att ske via poströstning. Poströstning lämpar sig bäst för en förening som har konkreta
frågor och förslag på dagordningen som medlemmarna kan rösta Ja eller Nej till. Medlemskap med betald
årsavgift senast två veckor före ett extra möte krävs för rösträtt.
Styrelsen i SSF har vid sitt styrelsemöte den 8/6-2020 beslutat att genomföra detta extra möte 2020-07-25
kl 15:00 via poströstning utan fysisk medverkan.
Poströster skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-07-20 kl 18:00. Dagordning finns på första sidan av
detta nummer.
Om e-post används måste underskriven poströst skannas in och bifogas e-postmeddelandet för att sedan
skrivas ut av styrelsen. E-post skickas till postrostning2020@slagruta.org. Medlem som skickar in via e-post
erhåller en konfirmering på insänd röst.
Formuläret på sid 19 fylls i och skickas till adress som är förtryckt på sista sidan. Porto krävs. (sista bladet
klipps ut och viks ihop).
Valberedningens förslag till ordförande presenteras på sid 4.
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Valberedningens förslag till ny styrelseordförande
Anita Wingefors
För beslut vid Extra Möte 25/7-2020, se sid 3, 19-20
Blivit föreslagen som ny ordförande. Tackar för
förtroendet och hoppas jag har något att tillföra. Har
varit kemiingenjör inom cellulosa och tungmetallåtervinning samt lärare inom processteknik. Med
åren blivit alltmer intresserad av andligheten bakom
materien och fått många öppningar, vilket lett till
fortsatt studerande, men är nog i grunden konstnär.
Spelar, sjunger, målar och skriver. Det är fyrtio år
sedan jag blev varse vad som kallas automatskrift
som svar på ett akut problem. Blev för tjugo år
sedan också snabbt och lustigt ledande inom mobilmastmotståndet, då en dylik skulle sättas upp på
andra sidan åkern här hos mig. Tjugo procent skrev
på öppna listor. Själv gick jag in i den så omtalade
väggen och tvingades inse att var och en har sitt eget
ansvar. Efter femton år är jag tillbaka, förhoppningsvis till en djupare kontext. Vill framhålla att jag idag
har en kvantfysikalisk-holografisk syn på tillvaron.
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Valberedningens förslag till ny ordförande,
Anita Wingefors

Slagrutekurs på Uttringe 5 – 6 september 2020

Uttringe är en föreningsgård som ägs av
Svenska Folkdansens Vänner. Det är en
gammal kultplats med hur mycket energier
som helst. Det är svårt att hitta en plats som
är bättre lämpad för att hålla en slagrutekurs.
Bengt Norberg kommer vara kursledare för
denna kurs, som arrangeras av Jordstrålningscentrum. Även om restriktionerna pga Covid
19 kvarstår, klarar vi att ta emot ca 15 deltagare och uppfylla kraven på inbördes avstånd.
Mätningar kan göras såväl inne som ute.
Detta är en förhandsinformation för dig som
är intresserad. Hör av dig med ett mail till:
bengt.e.norberg@gmail.com
så sänder vi över handlingar för anmälan.
Adress till föreningsgården
Uttringevägen 200, Rönninge
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Platsen är fylld med energier. Här finns gamla gravar, tre
gamla kyrkor,gamla byggnader, manlig och kvinnlig offerplats, korsande Ley-linjer. Förutom det kan man bada bastu
och umgås i den stora byggnaden med plats för alla att sova
över.

Benkerlinjen
Paul Holmberg
Jag mätte bredden på Benkerlinjen (trippellinje) vid fullmåne den 8 maj 2020. Jag gjorde ett protokoll (se
nedan). Är bekymrad för den lilla fria rutan som är igen i mitten. Den har dessutom ett dubbelkryss i sig.
Benkerrutan är idag ca 25 gånger mindre än år 1953, alltså 25 gånger mer linjer och kryss. Orsaken till detta
anser jag är mobilstrålningen. Därför anser jag att Slagruteförbundet skulle samarbeta med de elöverkänsliga.

Mätprotokoll av Benkerlinjens bredd
Plats:Vikingagatan 7C 21, sovrum
Tid:8 maj 2020 12:45 (fullmåne)
c/c nordgående centerlinjer för Benker 177cm
(49+46+37+45=177)
c/c Benker till AGS 54/60, 45 cm
Holm/ Tor
c/c Benker till AGS 60/62/70, 49 cm
Tor/Hartmann/ Odin

Plats: VG 7C21				
Tid: 22 maj 2020 19:40 (nymåne)
			
Benkerrutans bredd v/ö 169 cm
(41+47+39+42 cm)				
					
c/c mittlinje-sidolinje 2x22 cm
					
AGS 54 bredd 2x26 cm
					
Benkerlinjens bredd totalt 44+52 cm= 96 cm

Holmlinjens bredd 60 cm
Torlinjens bredd 30 cm
Benkerlinjens totala bredd 90+60 cm = 150 cm
Mätning många år tidigare gav 208 cm
Märk att i mitten av Benkerrutan blir det en öppen
plats mindre än 30x30 cm. I den är det ett dubbelkryss !
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Lite förklaringar till Benkerrutan (Benkerlinjen forts..)
Tunna heldragna linjer är enkelfrekvenser, tjocka med 2 eller 3 frekvenser. Streckade linjer som sidolinjer
i Benkerlinjen och sidolinjer i stjärnmönstret rör sig efter månfaserna, längst ut vid fullmåne.. den svagare
stiplade linjen i Benkerlinjen är positiv och den tjockare negativ. De byter polaritet efter ca 50 minuter. Detta
fanns på webben på 90-talet ritat av ing Auer (på tyska). Hela Benkerrutan är helig geometri.

Benkerlinjens bredd
Sidolinjerna i Benkerlinjen har alltid flyttat sig, så länge jag har mätt sedan 2010. När det närmar sig fullmåne ökar hastigheten för flyttningen. Benkerrutan har krympt i takt med mobilutbyggningen.
Detta har föregått sen jag ritade upp Benkerrutan för 10 år sedan. En del tvivel är att dessa linjer är holografiska, liksom vi människor.
Jag mäter styrkan på linjen och efter separation med svängkretsar, styrkan på enskilda frekvenser och polaritet.

Typisk Benkervägg
1
2
3

3
4

4
½ c-c

½ c-c

c-c= centrumavstånd
Fast
1 Hartmann AGS 62
2 Odinlinje AGS 70

Rörlig
3 Torlinje AGS 60
4 Holmlinje AGS 54

Typisk trippellinje
1
2

2

3

3
½c-c

Fast
1 Freja AGS 86
© 2014 P Holmberg
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½c-c
Rörlig
2 Odinlinje AGS 70
3 Currylinje AGS 66
epost: pmh3910@gmail.com

Benkerlinjen...
Arne Groth har en artikel på SSF:s hemsida som han kallar ”Frekvensernas dans”. Han jämför de olika frekvenserna med toner i musiken. Jag har skarvat till ”Frekvensernas dans” där de olika linjerna (frekvenser)
byter polaritet och försvinner efter ett mätbart schema. Dessa ”danssteg” är lätta att mäta med klocka och
pekare.

”Frekvensernas dans”
Benkerlinjens rutmönster

Benkerrutorna bildar ett schackrutemönster, där en ruta är positiv är sidorutorna negativa. Efter ca 45 min, mer eller mindre beroende på vilken tid på dygnet, skiftar rutornapolaritet. Det
är ytterlinjerna som byter polaritet, mittlinjen är neutral.

”Parketten” diagonalt rutnät

”Parketten” består av enkla linjer,i 45 graders lutning, där varannan linje är Curry AGS66 och
varannan Odin AGS70.
Alla linjer i en riktning är positiva (+) ca 16 min, neutrala ca 4 min, negativa (-) 16 min och
neutrala 4 min. Cyklisk tid ca 40 min.
Linjerna vinkelrätt emot har motsatt polaritet och är neutrala samtidigt med de andra.

Stjärnmönstret 2 olika rutnät

Ytterlinjerna i trippellinjen har samma polaritet och mittlinjen motsatt. De är pos/neg i ca 40 s,
blir därefter neutrala i ca 20 s.
Därefter skiftar de normalt polaritet. Cyklisk tid ca 2 minuter.
Linjer vinkelrätt mot varandra har samma polaritet. Det andra rutnätet har motsatt polaritet.
Trippellinjerna går från ett hörn i Benkerrutan till hörn på motsatt sida i nästa rutor.
Vinkel tan 0,5

Torlinjens rutnät

Torlinjen AGS60, som delar Benkerrutan i 16 delar och ingår i yttre linjerna i Benkerväggen,
byter polaritet ca var sjätte sekund.
Rutnätet är tredimensionellt, då det också finns horisontella Torlinjer.

Jordpuls

Jordpuls AGS42 är en triangelformad fristående linje där sidorna är positiv, negativ och neutral. Efter ca 30 sekunder byter de till ny polaritet. Det gör en cyklisk tid på ca 90 sekunder.

					
© 2015 P Holmberg		

e-post: pmh3910@gmail.com

Rev. 2
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Sexkantsfönster
Bengt Norberg
Sexkantfönster är något som många av har upplevt
på olika sätt. Arne Groth t.ex. har beskrivit att han
upplevt någon form av labyrint inne i dem.
Något som många känt är att sexkantfönstren består
av ett antal uppstickande väggar i formen av sexkanter, som ligger utanför varandra i olika skikt.
Mäter man med en lång stav, där man låter spetsen
vara känselkroppen för sin pekares utslag, känner
man att väggen på sexkantfönstret lutar mer och mer
inåt mot mitten ju högre upp man mäter.

företeelser, som verkar vara återkommande för dem.
Det första man bör fråga när man finner ett sexkantfönster, är om det är ett aktivt fönster. Får man ett
”JA”-svar måste man fråga om lov innan man går in
i sexkantfönstret. Det är endast i aktiva fönster man
kan hämta aktiva energier. I ett aktivt fönster kan
det hända att det står ett UFO på platsen och tankar
energi. Vi har funnit är att det finns två energicirklar
inne i ett sådant fönster samt en labyrint.

Inom Stockholmsklubben JiS gjordes redan 2013
mätningar under Thord Nilssons ledning där man
provade att lägga omkull ett sexkantfönster för att på
så sätt komma åt hur det ser ut inuti. Det visade sig
vara möjligt att göra detta. En svårighet var att det
behövdes mer tid för att ställa in sig än vad som stod
till buds en söndagseftermiddag.

Energin kommer upp ur marken i den tunna cirkeln
mellan de båda energicirklarna. Tittar vi närmare på
den högra energicirkeln finner vi att energin kommer in nerifrån vänster och följer det röda streckets
riktning. I detta fall roterar energin medurs i den
stora cirkeln. Vi upplever den då som en positiv eller
feminin energi. Man kan tänka sig att energin går
runt som om den skulle vara instängd i en cykelslang

som vridits runt så den bildar en 8 och där energin
inte krockar när den möts vid mittpunkten.
I den vänstra energicirkeln är det samma energi som
kommer upp ur marken, men den kommer rotera
moturs när den åker runt i energicirkeln. Vi känner
då in den som en negativ eller maskulin energi.
Dessa energicirklar är verkligen platser där man

Försöket upprepades år 2016 i samband med SSF:s
konvent i Älvkarleby. Något som konstaterades var
att i skikten mellan de lutande väggarna upplevdes
som diffusa slöjliknande skikt som var svåra att mäta
upp.
Jag har tillsammans med Ann Henemo studerat ett
antal sexkantfönster och hittat en del spännande
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kan höja sin egen inre energi. Är man en grupp som
deltar gemensamt så kan man, om man är känslig,
be sin pekare om att få en anvisad plats. Man går
då runt i cirkeln tills pekaren ger ett tydligt utslag.
Finns det oerfarna deltagare brukar de få hjälp att
hitta sin plats genom att lägga handen på någon
som övat tidigare och som kan leta upp platsen. Det
märkliga är att det alltid blir lika delningsavstånd
mellan deltagarna.
Ställer man sig i den yttre cirkeln och går in i ett
meditativt tillstånd inträffar något märkligt. Energin
går upp i kroppen och hela kroppen börjar svaja runt
som om man skulle utföra en typ av dans. Efter ett
tag så får man en påtaglig knuff i ryggen och man
måste då gå framåt. Går man då för långt fram så
knuffas man tillbaka så man kommer på rätt plats.
Det här kan upprepas ca 4 – 5 gånger. Sedan har man
blivit fulltankad med energi och det hela avstannar.
Något som många erfarit är att man kan känna in
om det står ett UFO inne i ett sexkantfönster. År
2011 kände jag in ett sådant UFO på den plats som
heter Uttringe. Det är den plats som årets årsmöte är
planerat att hållas på. Jag ritade in detta UFO på ett
fotografi som jag då tog på denna plats.
Man kan med sin pekares hjälp få kontakt med dessa

Tack och lov så har det gått att få flytta på dessa
sexkantfönster. Det är i så fall oerhört viktigt att det
flyttas på sådant sätt så att det inte kommer in och
stör hos någon annan.
Något som är spännande med dessa sexkantfönster
är de labyrinter som finns nära mitten av sexkantfönstret. De labyrinter som jag noterat finns i sexkantfönstren är så kallade En-vinklade labyrinter
enligt det som finns beskrivet av John Hamilton och
Arne Groth. Det är i princip en labyrint som kan
uppstå ur 8 cirkelbågar som ligger utanför varandra.
Är det 12 cirkelbågar kallas de för Två- vinklade
labyrinter. Är det 16 cirkelbågar kallas de för Trevinklade labyrinter. Uppbyggnaden av sådana
labyrinter finns beskrivna i Ulla och John Hamiltons
bok Gryl. De har beskrivit hur man inne i en labyrint
kan känna in frekvenserna i de olika gångarna. Dessa
frekvenser kan översättas till toner och bilda en melodi när man går in genom labyrinten. Dessa toner är
enligt John Hamilton i den en-vinklade labyrinten;
E D C F H A G C C G A H F C D E
Tonerna blir högre ju längre in i labyrinten man
kommer. Inne i mitten (8) av labyrinten registrerades
ett C, som ligger en oktav högre än den tredje tonen
som också är C men som ligger i det yttersta varvet.

UFO:n och få reda på hur länge de har för avsikt att
stanna. Man ställer enkla frågor som kan besvaras
med Ja eller Nej. Man kan få reda på exakt klockslag
som de har för avsikt att lämna platsen. Står man då
kvar på platsen när detta inträffar kan man verkligen
få känna av starka energier! Hela kroppen vibrerar
när det händer.
Något som är mycket besvärande för känsliga människor är när dessa sexkantfönster, som ibland kan
vara mycket stora, går in den bostad där de bor. Blir
det då så att dessa UFO:n startar och landar där man
har sin sovplats så blir man garanterat väldigt störd.
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En mamma kramar sin son, som är äldre än henne själv...
Magnus Lundström
Ja, så börjar ett kapitel i boken ”30 Most convincing
cases of reincarnation” av Trutz Hardo. Kapitlet
handlar om den indiska flickan Shanti Devi och hennes berättelse om ett tidigare liv, vilket vi kommer
till senare. Boken börjar med en inledning som gör
att man har svårt att sluta intresseras...
”Kära läsare, i dina händer finns en bok som jag
vågar påstå att efter att du läst den, kommer du inte
längre att vara samma person som du är nu, åtminstone inte när det handlar om din syn på livet.”
Några av kapitlen har sina urspung från barns och
vuxnas berättelser av minnen från sina tidigare liv,
där dessa minnen sedan har visat sig vara korrekta.
Andra kapitel består av berättelser som kommit fram
med hjälp av regressionstekniker.
Men, åter till Shanti Devi, artikelns huvudperson.
Redaktör’n satt som så ofta framför TV-kanalen
History Channel och blev fångad av hennes story. I
början av programmet förklarades som sig bör begreppet reinkarnation, så man hann ju få upp pulsen
lite innan själva berättelsen tog sin början.
Vår resa börjar 1930 i trakterna av Dehli, Indien.
Det är då den 4-åriga flickan Shanti Devi berättar för
sina föräldrar att hon i ett tidigare liv var en kvinna
och hette Lugdi Bai och att hon hade levt i en by
i närheten vid namn Mathura. I början ska föräldrarna ha avfärdat historien som en barnfantasi, men

Shanti Devi, History Channel
Shanti berättar så mycket om denna ”andra värld” att
hon till slut lyckas övertyga föräldrarna om att hon
verkligen talade sanning. Allt detta gör att de till slut
reser till Lugdi Bai’s by Mathura.
Där ska hon ha sökt upp och träffat sin man från
sitt tidigare liv. Han ska också ha trott på henne, att
Shanti Devi verkligen var en inkarnation av hans
tidigare hustru som 1925 födde en son men avlidit
ett antal dagar senare i sviterna efter förlossningen.
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Lugdi (f.1902) skall alltså ha återfötts drygt ett år
efter sin död och fått namnet Shanti...
Vi kollar fler detaljer från detta lite senare,
Så småningom blev även Mahatma Gandhi involverad i berättelsen och han gjorde en undersökning
i fallet. Gandhi blev tillfreds och accepterade att
Shanti var en reinkarnation av Lugdi Bai.
I boken av Trutz Hardo framkommer mer detaljer
om fallet med Shanti Devi som skall ha varit en
ganska tyst flicka som barn. Så tidigt som vid treårsåldern skall hon ha sagt att ”hennes hem var i
Mathura”, en stad mellan New Delhi och Agra. Men,
vid fyra års ålder så började hon alltså att tala mer
om sitt tidigare liv, där hon även påstår att hon skall
ha varit gift.
Hon hade bott i ett hushåll med sina systrar, hennes
mamma och hennes man. Shanti berättade även för
sin mamma att hon kom från ett mer välbärgat hem
och att deras nuvarande hus var inte hennes hem.
Hon sa: ”Du är inte min riktiga mamma. Du ser inte
ens ut som henne.” Dessutom berättade hon för sin
mamma att hennes man i det tidigare livet brukade
ha en tygbutik, och att hennes hus i Mathura var
gult. Shanti’s föräldrar trodde inte på något av det.
Shanti skall även helt plötsligt ha börjat vägra äta
kött och sagt att hon vill ha ”Satva-mat”. Modern
svarade att de inte använder det uttrycket men Shanti
sa då att ”Vi använder det ordet i Mutra (Mathura),
vi äter inte kött. Det är inte rätt att äta djur.”
”Vi” som Shanti menade var då hennes familj i byn
Mathura.
Författaren fortsätter sedan med ett påstått citat från
Shanti: ”Jag personligen ser till att min man bara äter
Satva mat. När han kommer hem från sin butik vid
Dvarkad Temple, serverar jag honom hans middag.”
Shanti gav verkligen ett intryck på sina föräldrar och
de skall ha tillåtit henna att fortsätta med vegetarisk
kost efter detta.
Föräldrarna skall dock ha funderat på varför de straffats med så dålig karma och fått en mentalt sjuk dotter.... De blev oroliga också då det enligt författaren
står skrivet i de Vediska skrifterna att barn som kommer ihåg tidigare liv skall dö ungt. Så paret förbjöd
deras dotter att prata om sitt tidigare liv i Mathura,
i hopp om att hon skulle förlora minnena och sluta
prata om dem.
Shanti fortsatte ändå att tala om sitt tidigare liv och

att hon ville resa dit. Även i skolan berättade hon
detta och hon retades för att ha sagt sig varit gift och
hade en son.

Några veckor senare fick de två lärarna svar. De
blev verkligen förvånade över vad som var skrivet i
brevet:
Lala Kishan Chaud, chef för Ranija-skolan, Daryganj, Delhi,
Jag blev mycket förvånad och lite exalterad när
jag läste ditt brev. De saker du skrev om är absolut korrekt. Jag hade en fru som heter Lugdi Devi.
Hon har sedan dess avlidit. Jag har verkligen en
butik nära Dvarkad-templet.
Vem är den här flickan som vet allt detta?

födda avlidna fru. Han bad sin kusin leta upp Shanti
Devis föräldrar i staden för att ta reda på mer om
deras dotter och verkligen testa Shantis minnen från
sitt tidigare liv. När kusinen träffade Shanti ansikte
mot ansikte kände hon omedelbart igen honom som
en av sin mans yngre kusiner och kallade honom vid
namn!!
Shanti frågade då Kedernath’s kusin om hennes son.
Hon beskrev även huset och dess läge som var direkt
framför Dvarkad-templet. Hennes tidigare makes kusin blev så övertygad av hennes exakta beskrivningar
att han inte ens brydde sig om att skriva till Kedernath om sina intryck, utan reste genast till honom för
att berätta för honom att Shanti Devi verkligen var
hans fru från ett tidigare liv.
Kedernath Chobey bestämde sig för att resa till
Delhi med sin nuvarande fru, hans son från sitt första
äktenskap samt hans kusin för att se den här flickan
med egna ögon. När de kom till familjen var Shanti
fortfarande i skolan och för att inte låta någon veta
något, inte ens Shanti’s familj, bestämde de att Kedernath skulle låtsats vara en äldre bror till honom.
När åttaåringen kom hem från skolan berättade hennes familj för henne att hon har besökare som väntar
på henne i andra rummet. När hon kom in i rummet
kände hon genast igen hennes man från det förflutna.
Utan att säga ett ord böjde hon huvudet i blyg respekt inför honom och stod vid hans sida. Hennes
ögon glittrade med glädje om vi får tro författaren.
De frågade henne varför hon uppförde sig så här
sedan mannen vid hennes sida var Kedernath’s äldre
bror.
Shanti svarade lugnt, ”Nej, det är han inte, han
är min make. Jag har berättat om honom många
gånger.” När hon tittade på den tioåriga pojken som
var med sällskapet kände hon omedelbart att han var
hennes son. Hon kramade honom och grät länge.
Även om hon var mer än ett år yngre än Nabanita
(hennes son i det tidigare livet), såg alla en moderlig
kärlek i hur hon tittade på honom och uppförde sig
mot honom.
Shanti bad sin mamma att förbereda en måltid med
hennes ”mans” favoriträtter. Hon kände också igen
smycken från hennes tidigare liv, som Kedernath’s
nya fru bar. Efter måltiden frågade Shanti hennes
make varför han gifte sig igen, ”Lovade vi inte varandra att om en av oss dör skulle den andra inte gifta
sig igen? ” Enligt författaren Trutz Hardo skall
Shanti’s pappa sedan ha noterat att Kedernath skamset tittat ner i golvet vid detta tillfälle.

Kedernath Chobey var oerhört angelägen om att ta
reda på om den här flickan verkligen var hans åter-

Shanti berättade vidare om sina minnen: ”Det finns
en innergård mitt i huset. Det är där brunnen är, jag

Hennes klasslärare (släkt med Shantis familj) visade
så småningom intresse för hennes berättelse och
lovade henne att han skulle ta henne till Mathura om
hon berättade namnet på hennes man i det tidigare
livet. Shanti svarade: ”Min mans namn är Pandit
Kedernath Chobey.”
Efter att Shanti hade gett honom även den fullständiga adressen berättade han detta för sin vän (som
även var chef för skolan), och tillsammans skrev de
ett brev till den adressen utan hopp om att få ett svar.
Brevet löd, direkt översatt från boken:
Bäste herre,
Jag har nyligen lärt känna en flicka med namnet
Shanti Devi. Hon är bosatt i en del av staden som
heter Chirakhana. Hon är dotter till en affärsman
kallas Rang Bahadur Mathur. Hon är nästan nio år
gammal. Hon kan berätta fantastiska detaljer om
dig. Hon hävdar att följande är sant: ”I mitt tidigare liv jag tillhörde familjen Chobey från Mathura.
Jag tillhörde Brahman-kastet och min mans namn
var Kedernath. Han var ägare till en butik nära
Dvarkad-templet. Mitt hus målades helt gult. Jag
hette Lugdi Devi. ”
Får jag bry dig, kära Pandit, och ber dig vänligt
informera mig om det finns någon sanning i dessa
påståenden.
Finns Lugdi Devi? Låt mig veta om det fanns verkligen en sådan person.
Må Gud välsigna dig. Med största respekt,
Din,
Lala Kishan Chaud.
Direktör för Ranija-skolan, Daryganj, Delhi.
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brukade sitta på kanten för att bada.”
Många andra frågor ställdes till henne om hennes
familj i detta tidigare liv. Kedernath frågade Shanti
hur hon kände igen hennes son omedelbart, eftersom
den dagen hon dog var han bara nio dagar gammal.
Shantis spontana svar var, ”Han är mitt liv, livet i
mig kände igen livet i honom.”
Kedernath ville sedan diskutera privat med Shanti
och när de återvände till de andra meddelade han
att ingen annan än min förra fru och jag själv kunde
veta alla dessa saker. Den här flickan är min avlidna
fru Lugdi.
Nyheten om Shanti spred sig som en löpeld, och
hennes pappa uppmanades uppfylla Shanti Devis
önskan att resa till Mathura. Shantis nuvarande
familj förbjöd dock detta av rädsla för att förlora sin
dotter till hennes tidigare familj.
Mahatma Gandhi visade, som vi såg tidigare, stort
intresse i det här fallet med en ung flicka som kommer ihåg sitt tidigare liv, så han bestämde sig att
personligen träffa Shanti. Hans besök var främst för
att själv fråga henne alla slags frågor och för det
andra att be hennes föräldrar att tillåta sin dotter resa
till Mathura. Denna önskan, från en sådan personlighet, kunde inte vägras. Slutligen bildades en kommitté, som bestod av femton utvalda personer, för
att utreda detta fall vetenskapligt, . De beslutade
att följa Shanti Devi till Mathura för att undersöka
hennes påståenden där och då. Hon hade aldrig varit
där förut. Den 24 november 1935, tolv dagar efter
Kedernath besökt Shanti Devi, gick hennes föräldrar
och hela kommittén ombord på tåget som skulle ta
dem till Mathura. Väl på tåget nämnde någon vad
klockan var och den då nioåriga Shanti meddelade
att det var just vid denna tid ”portarna” till Dvarkadtemplet stängs. Istället för att använda ordet ”port”
på hennes Hindi-språk, använde hon ett ovanligt ord
som bara används i Mathura och dess omgivning.
När de kom fram pressade sig en man genom folkmassan, ställde sig framför flickan och sa: ”Känner
du mig?” Shanti vände sig till en av kommittémedlemmarna och sa: ”Detta är min mans äldsta bror.”
När de körde igenom gatorna kunde hon peka på
husen som inte varit där förut. När de anlände till en
korsning, klättrade hon ner från vagnen och ledde
kommittén till hennes hus. En äldre man i Brahminkläder var där. Hon böjde sig inför honom och
sade: ”Det här är min svärfar.” Bland folkmassan
upptäckte hon också sin tjugofemåriga bror och sin
svärfars bror från hennes tidigare liv.
Till hennes förvåning var huset inte gult som hon
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kom ihåg det. Hon fick då höra att efter hennes död
hade huset bytt ägare, och de nya ägarna hade målat
det i en annan färg. När hon leddes runt inuti huset
och påpekade alla saker som hade förändrats frågade
en person henne om hon visste var ”Jajarie Khann”
var. Detta ord används bara inom det här området
och skulle vara obekant för flickan från Delhi. Hon
gick omedelbart ner och pekade på toaletten.
På eftermiddagen blev det dags för Shanti att hitta
det andra huset där hon hade också bott med sin
man. Kommittén följde hennes anvisningar och hon
förde dem till en byggnad. Hon pekade på det och
sa: ”Det är mitt hus!” Hon ledde kommittén in i huset. Först kom de till en innergård belägen i centrum
av huset. Väl där blev hon chockad över att inte hitta
brunnen som hon brukade bada i. Hon pekade på en
viss plats och sa att brunnen brukade vara där. De
lyfte en stenplatta från marken och under plattan
hittade de brunnen hon hade talat om. Efter det ledde
hon kommittén genom huset och beskrev alla rum i
detalj. När de nådde sovrummet pekade hon på golvet och sa: ”Det är där jag gömde mina pengar. Om
du tittar här under golvet så hittar du en låda som
innehåller 150 rupier.”
De lyfte golvet i närvaro av Kedernath, hennes tidigare make, och hittade lådan enligt beskrivningen.
Men det fanns inga pengar i det. Shanti blev oerhört
förvånad och sa att någon måste ha tagit dem. Kedernath erkände att ha tagit de 150 rupierna ur lådan
efter hennes död.
Efter denna incident ledde Shanti kommittén till
floden Jumna för att visa dem var hon brukade bada.
Hon pekade på ett hus och sa: ”Mina föräldrar bodde
tidigare i det huset.” Sedan sprang hon plötsligt i
riktning mot ett speciellt hus. I huset fanns fyrtiofem
personer. Bland dem kände hon igen sin mor från
det förflutna och gick omedelbart dit för att sitta i
hennes knä. Den äldre kvinnan frågade flickan om
hon kunde berätta för henne om något som de båda
visste om från deras förflutna. Shanti påminde henne
om att hon hade lovat henne på dödsbädden att hon
skulle ta med sig blommor och godis till henne för
Lord Krishna. När nioåringen frågade henne om hon
hade hållit detta löfte, erkände hennes mor från det
förflutna att hon hade glömt bort det. Då sade Shanti
”Varför har ingen hållit sina löften? Varför ljuger
folk alltid för döende?” Den äldre kvinnan var nu säker på att den här flickan verkligen var hennes dotter
Lugdi. Plötsligt flödade tårarna och Shanti hälsade
även på hennes far från det förflutna.
Shantis nuvarande föräldrar hade ju också följt med

deras dotter till Mathura och blev vittnen till denna
känslosamma scen. Shantis mamma blev orolig, eftersom hon var säker på att hennes dotter inte längre
skulle vilja återvända till Delhi med dem. Hon hade
ju nu hittat sin tidigare mamma. Shantis ”tidigare”
mamma sa: ”Låt Shanti besluta. Endast hon har rätt
att bestämma vilken familj hon vill bo med.” Alla
samlades nu i rummet och tittade på Shanti med stor
förväntan och undrar vad hennes beslut skulle bli.
Under tiden hade hon samlat sina tankar. Shanti viskade sedan till hennes mor och far från det tidigare
livet, ”Förlåt mig mor Jagti och far Chaturbhuj, ”och
gick sedan ut genom dörren.
Fem år senare beslutade en nyfiken forskare att öppna fallet igen med Shanti Devi, som nu hade blivit
berömd i Indien. Forskaren, Dr Bose, ville undersöka
hennes fall mer ingående. Han letade rätt på Shantis
tidigare make för att ta reda på vad han diskuterade
med flickan på sitt första besök efter att han samtalat
med henne. Kedernath Chobey berättade för honom
att han till denna dag inte velat prata med någon om
dessa privata diskussioner. Herr Bose blev den första
personen som han diskuterade saken med.
Kedernath berättade för Bose att han hade bett
Shanti att berätta om saker som bara hon och han
själv visste om. Shanti sa då: ”Fråga mig vad du vill
veta och jag kommer att svara på allt. ” Kedernath
påminde henne om en olycka som hade orsakat
henne mycket smärta vid den tiden. Shanti beskrev
händelserna i detalj och kunde visa honom exakt
plats på kroppen där hon hade skadat sig själv under
ett fall. Dessa exakta beskrivningar hade helt övertygat Kedernath om sanningen i hennes påståenden.
Dr. Bose besökte själv Shanti, som nu var äldre. Han
ville höra henne om hela händelseförloppet kring
hennes olycka med sina egna ord. Som alltid kunde
hon komma ihåg allt tydligt. Dr Bose frågade henne,
”Kan du komma ihåg hur du dog och vad du upplevde efteråt?”
Bose beskrev vad hon upplevde under och efter hennes död. Strax före sin död befann hon sig omgiven
av mörker. I mörkret upptäckte hon ett lysande ljus
ovanför henne. I ett tillstånd, som bara kunde beskrivas som molnlikt, hade hon flyttats mot ljuset. Hon
var inte längre medveten om hennes jordiska kropp
på sängen. Hon kände inte längre någon smärta och
befann sig stå i ett starkt ljus. Hon kunde se fyra figurer i gula kläder närma sig henne. De ledde henne
in i en vacker trädgård som hon aldrig sett på jorden.
Hennes egen kommentar om detta var: ”Det var mer
vackert än jag kunde beskriva med ord.” Varelserna
verkade var heliga. De var av båda könen. Hon fick

höra att vi alla är samma varelser, så det är ingen
skillnad om någon var hindu, muslim eller kristen.
Efter att ha tillbringat en lång tid i den här andra
världen fick hon höra att hon skulle återvända till
jorden och födas igen som en flicka i Delhi. Hon fick
också höra namnet på fadern vars dotter hon skulle
bli. Hon upplevde nedstigningen till jorden som en
väg som leder tillbaka in i mörkret.
När den något skeptiska Dr. Bose frågade trettonåringen hur hon föreställde sig att se saker utan hennes
fem vanliga kroppsliga sinnen efter döden, svarade
hon att det var mycket svårt för henne att förklara
exakt vad hon hade upplevt. Hon berättade för
honom att utan hennes fysiska kropp var det möjligt
för henne att se genom väggar, med andra ord kunde
hon förstå saker, vilket normalt inte kunde ses med
fysiska ögon.
Shanti Devi dog 1987. På grund av sina löften som
hon gjorde till sin man under hennes liv som Lugdi,
gifte hon sig aldrig igen.
Hon var övertygad om att med denna inkarnation
som Shanti Devi hon hade avslutat sitt jordiska liv
och skulle inte längre behöva återvända till jorden.
Det finns mycket skrivet om Shanti Devi, bl.a. av en
svensk. Sture Lönnerstrand har vid flera tillfällen, på
ort och ställe i Indien, undersökt detta märkligt människoöde. Förutom många samtal med Shanti Devi
själv, har han talat med hennes familjemedlemmar
och släktingar från två liv. Nu när jag själv fastnat
i denna berättelse så vore det intressant hur mycket
mer en dedikerad bok skulle ge än ett (1) kapitel i en
samlingsbok. Boken nedan är på ingång hem.

Referenser
• History Channel Season 12 ep. 13
• ”30 Most convincing cases of reincarnation”
av Trutz Hardo
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Fornsök, när du trodde att du hade koll på allt....
Magnus Lundström
Har du funderat på om det finns nåt spännande fornminne i din närhet, kanske t.o.m. tänkt att du avverkat
varje sådant i bygden och gett upp tanken på finna nåt nytt och intressant att undersöka.
Ta då en titt på Fornsök! https://app.raa.se/open/fornsok
Fornsök är en webbaserad söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar
och kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök har också ett sökbart register för
planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Den är öppen för alla och du kan söka
fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.
De enda tekniska kraven för att använda Fornsök är en webbläsare och internetuppkoppling. Websiten rekommenderar att du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox för bästa funktionalitet och prestanda.
För er som ännu inte bekantat sig med Fornsök så kommer här en liten guide som kan hjälpa till och ge lite
tips när ni efter några sidors läsning lägger Slagrutan åt sidan för att undersöka er närhet efter fornminnen.

Välja geografiskt område, zooma
När du knappar in https://app.raa.se/open/fornsok så hamnar man på en karta enligt nedan. För att nå
detaljerna måste vi zooma in
och det kan göras på två sätt.
Antingen använder man scrollhjulet på datormusen (absolut
smidigast) eller så nyttjar man
den zoom-funktionalitet som
finns längst ner till höger på
websidan.

Fig 1 Huvudsida i Fornsök

Fig 2 Zoom-funktion

När vi zoomat in en bit kan man börja flytta kartan i sid- och höjdled för att sikta in sig på nytt på den geografiska punkt man är intresserad av. Klicka på kartan samt behåll musknappen nedtryckt och det är sedan
bara att flytta kartan åt önskat håll. Efter att jag själv zoomat, flyttat, zoomat och flyttat igen  så hittar jag
Vattholma, min bostadsort, som ser ut på
följande sätt! Helt plötsligt dyker det upp ett
myller av symboler, man ser knappt ortsnamnet. Här inser man att det inte krävs alltför
mycket energi för att möjligen hitta något
intressant att besöka.

Fig 3 Vy efter zoomning och centrering på
Vattholma. Ett rikt utbud av fornlämningar
erbjuds.
14

Detaljer och vyer i det utvalda området
Vad betyder då alla symboler på kartan? Längst
uppe till höger finns en knapp som avslöjar detta. Se
Fig 4 till nedan. Själv söker jag efter Fornlämningar,
den röda R-symbolen. Den cyan-färgade R-symbolen kommer att lysa upp när vi gjort ett val av fornlämning för vidare studier.

Informationslager
Fornsök ger oss möjlighet att bestämma hur kartan
skall visualiseras. Hur mycket information vill vi se?
Om man väljer att klicka på symbolen för informationslager (se fig 5) så får vi ett antal förslag på vad
som kan visas. ”Lämningar geometrier” samt ”Lämningar symboler” är normalt aktiverade, dvs vill man
plocka bort geometribeskrivningen måste man in och
justera det här. Varje fornlämning har även möjlighet
att visa en etikett vid fyndet, ett specifikt bokföringsnummer. (se fig 7)

Fig 5 Meny för informationslager

Fig 4 Teckenförklaring

Kartor
Det finns även möjlighet att skifta vilken typ av karta
man vill ha som bakgrund. Detta via kart-menyn
som man hittar bredvid informationslagret, längst
ner till höger på websidan. Se fig 6. Topografiskt är
standard men med Ortofoto fås ett foto som bakgrund och med Terrängskuggning ges en viss höjdkänsla.

Fig 7 Karttyp Ortofoto

Fig 6 Meny för kartval

Fig 8 Karttyp Terrängskuggning
15

Fornsök, fornminnesdetaljer
När man zoomat in på ett objekt av intresse är man
förstås nyfiken att se vad som finns registrerat om det.
Om man klickar på ett fornminne dyker det upp en
liten ruta med en kort beskrivning av objektet samt ett
ID-nummer.
Om man vill gå vidare med detta objekt klickar man i
den vita rutan.

Det valda fornminnet blir blå/cyanfärgat samtidigt som den vänstra
halvan fylls upp med ett informationsfält. Här kan man fortsätta
att plocka fram mer detaljer kring
fornlämningen m.h.a. expanderbara
sektioner innehållandes olika slags
information.
Den sektion som beskriver fornlämningen heter då givetvis ”Beskrivning”. Här finns en enklare presentation av vad man kan förvänta sig vid
ett besök.
I sektionen ”Läge och utbredning”
finns koordinater för objektet vilka
kan användas för sökning.
För vissa fornlämningar finns även de
handskrivna noteringarna tillgängliga.
De återfinns i sektionen ”Dokument
och bilder”, se nedan.
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Fornsök, kartmätningar
I Fornsök är det även möjligt att mäta avstånd mellan två punkter med hjälp av mätverktyget som även
detta finns i nedre högra hörnet. Genom att klicka på
linjal-symbolen aktiveras ”mätning” på kartan. När
symbolen blivit grå kan man starta kartmätningar.
Klicka sedan på en punkt på kartan varifrån du väl
mäta ett avstånd. Du kommer då att märka att när
du flyttar musen uppstår en streckad linje från din
ursprungspunkt till musens position. Du kan nu dra
musen över kartan och se avstånd till olika punkter.

Om du vill ha en permanent avståndslinje markerad på kartan, klicka då två gånger på den punkt
dit du vill veta avståndet. Då släpper verktyget den
streckade linjen och gör linjen permanent. Man kan
sedan göra om proceduren flera gånger, dvs klicka
en gång för att markera ursprungspunkt, sedan klicka
två gånger för att markera slutpunkten. Avsluta sedan
kartmätning genom att klicka på linjal-symbolen.
OBS! alla ritade linjer försvinner när man stänger ner kartmätningen via klick på linjal-symbolen

Dela intressanta objekt och positioner med vänner
När du har markerat ett intressant objekt och fått upp informationen finns
även två intressanta länkar på vänstra
sidan. Dela och Utskriftsversion.
Utskriftsversion skapar en trevlig
textvy över objektets egenskaper
lämplig för utskrift. Bl.a. geografiska
koordinater (Sweref 99 TM).
Dela visar en popup där man kan klicka på ”Kopiera och stäng” och
sedan klistra in den kopierade länken i t.ex. ett mail eller till en egen
samling. Länken pekar då på ditt utvalda objekt, och webläsare öppnar
automatiskt Fornsök på rätt ställe. Exempel på en länk

https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/22a6d2a7-93b5-4102-9301-7b359198021f

Ytterligare ett sätt att hitta och dela intressanta objekt är via dess koordinater
(Sweref 99 TM). Se förra sidan...
Uppe till höger finns en knapp som
skapar ett formulär där man kan söka
via koordinater.
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En liten berättelse om vad som kan hända i en energicirkel
Bengt Norberg
Denna händelse utspelade sig på toppen av Kinnekulle på en yta som kallas ”Stora Salen” på Lantmäteriets karta. Det är en välkänd energirik plats som
beskrivits av flera äldre slagruteprofiler. Jag hade
kvällen innan detta besök hållit en slagrutekurs för
den lokala Reikihealingföreningen i Lidköping. Det
var flera deltagare som ville pröva på att få känna
olika energier på denna plats. Denna kartbild är
tagen från det föregående numret av Slagrutan och är
ritad av 1985 av John Hamilton. Platsen är välkänd
för de som vill känna in energier.

När vi kom fram till den blomsteräng som kallas
Stora Salen var det en medlem som frågade om det
fanns någon UFO-landningsplats på denna vackra
plats. Jag tog fram min pekare och frågade och fick
ut både riktning och avstånd till platsen. När vi kom
fram dit berättade jag att UFO:n ofta stannar i en
plats som kallas ”Sexkantfönster”. I dessa sexkantfönster finns det två energicirklar. Den ena med det
vi kallar positiv (kvinnlig) och den andra med negativ (manlig) energi. Det är i dessa som UFO:n landar
för att fylla på energi i sina farkoster.
Vi fortsatte vidare runt ängen och fick känna på
många olika typer av energier. Vi kände in älvor, devor och andra varelser som man bara kan förnimma
om man är känslig för den typen av energier.
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Jag berättade sedan om en spännande typ av gruppmeditation som man kan göra i de energicirklar som
finns inne i sexkantfönstren. Går man fram till en sådan cirkel och känner dess yttervägg kan man be om
hjälp att få varje medlem i gruppen att hitta sin egen
plats, så blir man anvisad var den är. Man går runt i
cirkeln och plötsligt markerar pekaren platsen. Det
märkliga är att det spelar inger roll hur många man
är i gruppen. Varje gång man utför detta så hamnar
varje medlem på exakt lika inbördes avstånd, oavsett
om det är 3 eller 12 som är med i gruppen.
Vad som är spännande med denna typ av gruppmeditation är att om man står och kommer in i ett meditativt tillstånd så känner man plötsligt att energin
far in i kroppen och bålen börjar rotera runt, först åt
ena hållet, därefter åt andra hållet och efter ytterligare några varv får man en knuff i ryggen så att man
måste gå framåt. Går du då för långt fram blir man
knuffad tillbaka så man hamnar där man skall stå.
Det hela upprepas 4 – 5 gånger. Därefter uppgör detta upptag av energi i kroppen. Vad som är spännande
är att alla som är med i gruppen får samma slag av
känslor och efter ett tag när det hela avstannar så är
man på ett inbördes avstånd där man kan sträcka ut
sin hand och komma i kontakt med grannens hand.
Det jag hade missat vid detta tillfälle var att fråga
om lov ifall vi fick göra denna grupp-meditation.
Det stod ett UFO inne i cirkeln och tankade energi.
Det som då hände var att en av kvinnorna som bor
i Lidköping blev offer för ett UFO:s hämnd. De
startade sina motorer och riktade Jetstrålen rätt mot
henne. Hon blåste i väg och kund inte hålla sig kvar.
Jag kisade mellan mina ögonlock och såg hur hon
kämpade med att resa sig ca 40 - 50 meter bort. Hon
hade som tur inte skadat sig utan kunde sedan berätta
att hon inte hade kunnat hålla sig kvar utan mer eller
mindre farit i väg denna sträcka där hon sedan blåste
omkull. Allt hade hur som helst gått bra och hon var
inte skadad.
Jag fick i alla fall en läxa jag inte skall glömma och
jag förmedlar den även till er som läser detta. Gå
aldrig in i denna typ av formationer och utför denna
typ av arbete utan att först ha fått tillstånd av era
guider eller andliga ledare att ni får göra det. Jag
hade varit alldeles för ivrig att få visa vilken energi
det finns i en
energicirkel. Så får man inte göra.
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