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Riktlinjer och mål

Styrelse och medlemmar bör sträva efter att.

Göra slagrutekonsten känd och erkänd samt ftjra den vidare.

Demonstrera och lära ut hur man kan använda slagruta, pekare, pendel,

ftirghjul mm. för att söka vatten, mineraler, spåra forlorade objekt, geoffsisk
undersökning (linjer, rutnät, jordstrålning mm.) och arkeologisk undersökning.

Försöka påverka etablerad vetenskap, enskilda personer och myndigheter,
framftir allt inom miljö och hälsovård.

Poängtera att man inte bygger tex. skolor, daghem, sjukhem över bergsprickor

och att man tar hänsyn till kraftledningar, ställverk och liknande.

Upplysa om att vid bebyggelse hänsyn även bör tas till kraftiga skadliga energi-
fiilt, Curry- och Hartmannlinjer, vattenådror, lokal jordstrålning mm.

Informera om att man på gamla antika platser, som domarringar, stensättningar,

gravar gamla kyrkor etc. fär slagruteresponser från energimönster och att ftirsöka
väcka intresse for dessa och om möjligt fiirsöka ftirstå våra forf;iders syften med dem.

Styrelsen:

Ordftirande
Sven Lind
Blomstervägen 42
691 42 Karlskoga
Tel. 0586-513 75

Vice ordftirande
Gunilla Wribe
Gröna gatan2
311 31 Falkenberg
TeI.0346-808 84

Kassör
Yngve Karlsson
Kviststigen 12

332 31 Gislaved
Tel. 0371-i26 18

Sekreterare
Kajsa Hallberg
Östtjäm 2380
885 90 Sundsvall
Tel. 060-56 51 72

Ledamot
Arne Groth
Ekhamra
680 50 Ekshärdad
Tel. 0563-302 02

Ledamot
Benny Karlsson
Harstigen 4

514 35 Tranemo
TeI.0325-760 14

Ledamot
Olov Johansson
Lysingsvägen 38
593 53 Västervik
Tel. 0490-122 19

För onmölqn och medlemsinbeiolning:
Svenskq Slogruieförbundets postgironr. 47 28 95 - 2
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fter denna funtastiska
sommar vi hur haft i år
med sol och vcirme, har

nu hösten och vintern gjort sitt
intåg. Båten tir uppdrugen eller
sommarstugan vinterstringd,
svsmpen slut i skogarna, snön tir
inte långt borta och vi kryper allt
Iringre in i stugviirmen och
ntirmare liislampan. Tid finns för
tunkar.

Vi blir fler och fler medlemmar i
slagruteförbundet. Vi räknar nu
över 800 medlemmar. Det dr
glädjande med tanke på att en av
våra arbetsinriktningar dr att sprida
slagrutekunskapen till fler män-
niskor. Det gör vi bl.a genom att
prata om slagrutan i vardagslag
med våra vänner och bekanta och
på så vis fora ut budskapet. Att
hålla kurser och ftiredrag dr också

ett bra sätt. Det är inte så svårt nu
ftir tiden. Utvecklingen går framåt
och det är inte lika uppseende-
väckande i år som for 10 år sedan

atlprata öppet om slagruta.
Det borde vara en fördel om
kunskapen stiger upp från gräsrots-
nivå till myndighetsnivå med en så

bred kunskapsbas i folks medvet-
ande som möjligt. Vi vet att det är
svårt att övertyga det etablerade
samhället om slagrutans funktion,
eftersom det kräver ett nytänkande
som i mångt och mycket raserar
gamla inlärda ftireställningar om
verkligheten. Barn och pensionärer
berörs inte i lika hög grad av detta
hot. Därfor borde det vara bra om
flertalet befattningshavare i sam-
hället som tex. stadsplanerare,
läkare, arkitekter etc. behärskar
slagrutetekniken redan från början
när de träder in i samhällets tjänst.

Ordföranden har ordet
ov Sven Lind

Denna omställning går inte på
nägra få år. Vi får arbeta på sikt.

Många kanske undrar hur det gick
med de lokala höstmötena som vi
inforde på prov i år? Var det en bra
idö? Det hölls möten i SSF:s regi i
Medelpad, Dalarna, Stockholm,
Värmland och Halland. Dessutom
ordnades ett välbesökt möte i
Västergötland utan hjälp och
inblandning av styrelsen. Av vad
jag har hört vara alla dessa möten
lyckade. Ämnesområdena var
intressanta och deltagarna hade
många möjligheter att lära sig
något nytt. Nybörjare fick tillfiillen
att utan krav men under ledning
öva sig själva i konsten att gå med
slagruta och mer erfama fick chans

att diskutera nya tankar och
erfarenheter med andra. En annan
positiv sida med lokala möten är

också att de kan ge kortare
resvägar. Reaktionerna på årets
höstmöten ha med andra ord varit
övervägande positiva. Samman-
fattningsvis kan vi säga att det var
en lyckad satsning att utöka antalet
höstmöte. Vi vill därftir fortsätta i
samma linje och helst ordna ännu
fler möten nästa höst.
Men fler lokala höstmöten kräver
fler arrangörer. Vi hoppas att de
positiva resultaten från i år kan
inspirera nya och naturligtvis även
årets arrangörer att engagera sig
ftir nya möten hösten 1998. Om du
är intresserad av detta bör du
kontakta styrelsen.

På tal om möten, kan det vara på
sin plats at| berätta att vi planerar
att förlägga årsmötet 1998 till
Sätra Brunn utanftir Sala. Henrik
Hammargren har ätagit sig att
svara ftir alTangemangen. Platsen

är vacker och omtyckt, och vi
hoppas på en god uppslutning till
detta möte. Du som har ftirslag till
ftiredragshållare och ämnen på
årsmötet och höstmötena hör av
dig till styrelsen om detta.

Jag har varit tvungen att lämna in
min dator på service. Tyvän har
reparationen dragit ut på tiden
varftir jag inte pä länge haft
tillgång till Internet. Om någon har
skickat e-mail till mig på senare tid
så finns här alltså ftirklaringen till
varfiir jag inte har svarat. Det är

tråkigt det här men jag kan inte
göra mer åt saken nu. Jag hoppas
och tror att jag får tillbaka datorn
inom kort.

Hälsningar till alla från

Sven
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ag iir ny i fi)rbundet men
har under många år liist
allt jag hur kommit över i

iimnet. Jag liiste i Slogrutan om
den stora Nils-Axel Mörnerska
insamlingen av data. "Har vi
kommit så långt? År första
etappen redan avklarad?" ttinkte
jag.

För mig kiinns det fel att vi skall
lägga ner stora resurser på denna

insamling. Iddn är det inget fel På
men kommer den inte ftir tidig?
Det finns ett mycket enklare sätt att

fä slagrutan accepterad och som

dessutom drar mindre resurser. Jag

har kontakl med folk på den andra

sidan (kritiker) som med glädje
skulle välkomna ett bevis pä

slagrutans funktion.

Vore det inte bra om vi kunde

lägga fram det slutgiltiga beviset?

Varför inte låta de värsta
kritikerna/organisationerna lägga
upp ett enkelt fiirsök på deras

villkor? Det kan vara ett mycket
enkelt fiirsök typ batteritestet som

erbjöds Nils-Axel Mörner eller
något liknande som inte drar allt
ftir stora kostnader. I ett sådant

riktigt vetenskapligt ftirsök
kommer så många felkällor som

möjligt att elimineras. Det är fiir
bägge parter av största vikt att allt
gär r'ålt till. Testseriens liingd skall
uppfylla de statistiska kraven.
Ingen av de i ftirsöken direkt

"DEDAfiTFOKqM tr

Det slutgiltiga bevis et?
ov Bosse Ahlstrond

"...vi hor dÖ togit
ett stort steg mot
ett erkönnonde.
Vi skulle till och
med kunno låto
oss testos ov
Jomes Rondi... "

inblandade skall veta om de rätta

svaren. Innan ftirsöket genomftirs

skall bägge parter vara överens om
vad som händer vid olika
testresultat. Om resultatet blir
bättre än deras övre gråins skall
dom medge att vi
lyckats och vise
versa. Resultaten
skall inte visas
forrän bägge par-
ter är överens om
att allt har gått rätt
till. Om så inte är

fallet måste ftir-
söken göras om
och de ej visade
resultaten skall
makuleras.
Ett vetenskapligt ft)rsök skall
kunna granskas och kontrolleras av

vem som så vill. Dessutom skall
det gå att upprepa.

Om vi lyckas genomft)ra ett sådant

forsök med ftir oss lyckat resultat

så har mycket vunnits. Som en

forskare sa "Om någon kan visa att
det frrngerar så har vi ett nytt helt
fantastiskt forskningsområde". Vi
har då tagit ett stort steg mot ett
erkåinnande. Vi skulle till och med
kunna låta oss testas av James

Randi och roffa ät oss hans

1 .120000$ som då kunde anvåindas

till något vettigare.

Skulle vi inte bland alla våra
medlemmar kunna hitta någon som

klarar detta? Vi kan lägga ner
tusentals timmar på att kartlägga
jordstrålningen runt om i Sverige

och åindå inte bli tagna på allvar.
Skall det göras så skall det göras på

ett riktigt vetenskapligt sätt.

Det är trots allt vi som

skall bevisa att slagrutan

fi.rngerar. Om vi lyckas
med det kommer det att

bli mycket lättare att fa
slagrutan accepterad. Vi
vet ju att slagrutan
fungerar. Låt oss visa det

då!Kom gåirna med syn-

punkter till:

bosse. ahlstrand@cab. se

$ - Medlemsmatrikel -
En lista över fiirbundets medlemmar finns nu tillgänglig och

den kostar 25 kronor. Intresserade skickar in beloppet på vårt
postgiro: 47 28 95 - 2 så ffir Ni den hem i brevlådan'
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redagen den 26 september
bjöd på vackert väder med
solsken och temperaturer

päca.15 grader. Jag styrde f;irden
till Lertorps kursgård utanför
Filipstad. Kursgården ligger i en

vacker värmländsk natur och bak-
om kursgården fanns skog och
vildmark alldeles inpå knutama. På

framsidan var det öppet bruksland-
skap som sluttade vackert ned mot
sjön Agen. Förväntansfulla ansikt-
en betraktade ft)reståndaren Leif
Eng när han hälsade oss välkomna.
Han gav en kofi beskrivning över
kursgårdens tillkomst där gården

bl.a. visade sig vara en donation till
Stockholms universitet. Efter att ha

avnjutit en god måltid samlades vi
i foreläsningssalen.
Leif delade ut kartblad
och visade var ett
munkkloster hade

legat. Kyrksilvret
därifrån finns ned-
grävt på sex olika
platser enligt folkliga
berättelser - sa han.

Vår uppgift blev att ta
reda på vart dessa platser var
någonstans. När alla var fiirdiga
kunde vi snart konstatera att det
skulle bli mycket grävande om vi
skulle ge oss på skattletning. Att
fastställa var det fanns guld-

fundigheter i området var heller
inte lätt. Det fanns guld nästan
överallt i bergen enligt kurs-
deltagarna. (Synd atI området
redan var inmutat). Efter en dryg
timmes kartpendling gick vi till
matsalen ftir att fä lite kvällsfika.
Leif kom in och talade om att han

hört vargama yla pä avstånd. Det
lär finnas rikligt med vargar i
området - men det är inte farliga sa

han. Då kan vi k2inna oss mindre
säkra när det gäller bjömen som

SSF:s Höstmöte i Värmland
ov Svonte Lindström

"..Det lör finnos
rikligt med vorgor
i omrÖdet men
det ör inte forligo
so hon..."

stryker omkring mellan husen.
Han var i våran komposthög, sa

Leif. Han ftiråt sig så att han
spydde upp en stor hög här bakom,
berättade han vidare. De som hade

tänkt sig en kvällspromenad
ändrade sina planer den kvällen.

Klockan 9.00 blev vi indelade i
grupper. Vi fick känna på
strålningen från olika malmer, leta

Arne Groth. Föredraget var intres-
sant men jag hade lite svårt att
hänga med vid vissa avsnitt. Nar
jag lyssnade på pratet efteråt kunde
jag dock konstatera att den allmäna
uppfattningen var att Arne och de

andra högutbildade personema var
väldigt vikliga ftir SSF. De lägger
fram bevis som håller ftir en kritisk
analys. Efter kvällsfikat fick vi
agera på egen hand. Tillsammans
med en del andra fick jag med
händema lära känna skillnaden på

olika fiirgstrålning från månskäror.
Tack Per-Uno.

Efter söndagens frukost fick vi
skrapa ren bilrutoma från is och
med Arne Groth i spetsen åkte vi
några mil. Han hade sagt att det var
nödvändigt attha stövlar på sig och

efter att vi hade lämnat bilarna
kom vi snart ut till en stor mosse.

Läng!if1änan skymtade vi en liten
höjd med några träd på. Här ffir ni
gå ftirsiktigt - sa han och gav sig ut
på mossen. När vi kom till fast
mark var det bara tre personer som
gått ner sig. Men de hade blivit
uppdragna med stövlama kvar på

ftittema! På höjdområdet - som ftir
9.000 år sedan var en ö - enligt
Leif, farurs det uppallade stenar

och stenar med skålgropar. Ett
cirkulärt område var också

intressant med sina energier.

En givande träff och lagom många.

Som mest var vi 28 stycken så vi
hann bya erfarenheter med var-
andra utan att stressa. Det var en

bra blandning av övningar ftir både

nybörjare och mer erfama. Frisk
luft och vädrets makter var på

bjudhumör så tack till Er alla. Ni
som fixat allt och ni andra som
delade med er av er erfarenhet och
goda humör. Till sist ett stort tack
till kökspersonalen.

efter elledningar samt
söka efter vattenåder.
Vid besöket vid
klosterruinen fick vi
ftirsöka fastställa antalet
byggnader som tidigare
funnits där samt åldern
på den forsta byggnaden
och var vattenbrunnen
varit belägen. Det blev

ganska samstämmiga resultat. Vi
hann även med ett besök bland de

nerlagda gruvorna som fanns i
området. På eftermiddagen tog Bo
Westling han om oss. Han beskrev
de upplyfta stenarna och deras

möjliga funktioner. Sedan drog
han iväg med oss ut i skogen och
uppftir en ganska brant ås. Även
ungdomarna som inte hade
passerat de sextio blev ganska

varma. Hit orkar nog inte alla,
hörde iag någon säga, men
tvivlarna hade fel fiir det dröjde
inte länge fiirrän åttio-åriga Eivor
uppenbarade sig. Slagrutefolk är

tydligen ett segt släkte.

Efter middagen var det dags fiir

.J
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många år läe iae ute i
skogen. Endast en liten del

av mina trehundra kilogram
var ovan jord. Men varje vinter
lyfte jorddevoma mig en liten bit.
Jag hade oturen att hamna mitt i en

väg som ledde till nägra sofilmar-
stugor. Att bilarnas underreden

skrapade på min hårda yta gjorde

mig inget. Men bilägama tyckte
annorlunda. En dag kom fina män

med spadar och spett. De grävde,

biinde och lyfte så att jag till slut

hamnade ovanpå jorden och vid
sidan om vägen.

- "Ja din fuling, hörde jag någon

säga. Där kan du ligga. Nu fiirstör
du inte våra bilars underrede

längre."

Men inte fick jag ligga kvar där

inte. En dag kom en man och en

kvinna och tittade på mig.

- "Har du sett vilken fin form

Stenens be råLttelse
ov Svonte Lindström

stenen har", säger kvinnan.
- "Den skulle passa bra i våran
trädgård."
- "Ja. Jag vet exakt var vi kan
placera den", svarade mannen.

Jag blev omlindad med kätting och
upplyft av en traktor och efter en

kort svävande f?ird blev jag ner-
släppt på en gräsmatta i en

trädgård.

- "Här är en healingpunkt. Där
skall stenen stå. Men jag måste ta

reda på vilken sida som skall vara
vänd mot villan", säger mannen

och tar fram en pendel.

- "Denna sida är det", säger han

efter en stund."

När en timma har gått står jag

stadigt en liten bit ner ijorden

- "Nu skall det bli intressant att

undersöka vad som händer runt
stenen" säger mannen och börjar

gå runt mig. I händerna håller han

en plastklyka.

- "Se här", säger mannen till
kvinnan.
- "Det blev som jag trodde.
Antagligen hade vära ftirf?ider
kunskap om jordstrålning av olika
slag. De hade troligen också ftir-
måga att fastställa var bra och
dåliga platser fanns. När de byggde

stenringar och annat placerade de

flormodligen stenarna i energifiilt
av olika slag. Jag har placerat

stenen i en healingpunkt och nu
sänder den ett riktat energifiilt rakt
in i villan."

Som sten kan jag känna mig
ganska nöjd. Energin som ström-
mar upp genom mig, hela tiden,
sänder jag vidare mot huset...

Slagruta , Etiska regler
ov Gunillo Wribe

Gör inget som kan skada någon.

Var medveten om vad du gör.

Arbeta med ansvar, skräm inte upp uppdragsgivama'

Arbeta inte efter att i ftirsta hand tjäna pengar.

Arbeta efter vad som är nödvändigt.
Använd inte slagrutan som ersättning ftir strnt ftirnuft'
Arbeta bara om du blir ombedd att göra undersökningen.

Arbeta genom att ställa en tydlig fråga

Ställ inte någon diagnos.

FRÅGA INNAN DU BÖRJAR ARBETA -

OMDU KAN
FÅR
SKA GÖRA UÄNTTNVCBN
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Slagruteprofilen

hord Neumiiller var fre-
dagskvöllens efterlcingt-
ade föredragshållare vid

Svenska Slagrutefi)rbundets möte
i Hågelbyparken, Botkyrka 1997-
09-12--14.

Thords 250:e fiiredrag

Thord Neumiiller har varit medlem
i Svenska Slagrutefiirbundet i 12

år. Populära fiiredrag om slagruta
och jordstrålning har denna
entusiast hållit i mängder, detta var
visst hans 250:e! Han har aldrig
betl att fi komma någonstans. När
han fär prata om detta ämne, vilket
han upplever som enormt viktigt
tycker han att det är fantastiskt
roligt. I början sågs Thords intresse

lite skeptiskt från många, men
numera märker han att inställ-
ningen ändrats mycket till det
positiva. Ni som inte uppnått
denna aktningsvärda siffran 250

ska varken gå och gömma sig eller
dra något gammalt över Er utan
kör hårdare istället, håIl ftiredrag,
ge kurser, skriv artiklar osv. Ingen

blir nog gladare iin Thord om ni tar
hans rekord och lyckas sprida
fiirståelse för jordstrålning och
slagrutekonst.

Hur börj ade slagrute-intresset?

Som ny ordftjrande i hembygds-

ftireningen "ärvde" Thord den

skrift om "Uppsa Kulle", som Dan
Mattson och Arne Groth forfattat.
Kring denna Sörmlands största
vikingagrav fanns mängder med
linjer. Nyfiken som Thord var
måste han ju pröva om också han

kunde hitta några linjer, så han tog
sina "pinnar" (Thord använder
pekare av trä) och traskade iväg till
fomminnet på grannens mark, en

skeppsättning i skogskanten.

ov Per-Uno Fronsson

Jovisst kände han också linjer. Dan
Mattsson hjälpte senare Thord att
verifiera vad som fanns där. Iväg
till den egna kyrkan, Thord var
kyrkvärd så det var lätt att med
egen nyckel ostört fr leta linjer där.

Jodå, framför altaret fanns ett
dubbelkryss av Curry- och Hart-
mannlinjer. Sedan var Thord
ttfasttt.

Påven Gregorius den Store på 600-
talet skrev till sina abbottar: Riv
inte hednatemplen, utan töm dem
på sitt innehåIl, bestiink dem med
vigvatten och använd dem för
kristet bruk. På så sätt kom de

gamla hednatemplen, säkert ofta
bara enklare träkonstruktioner, att
bli våra ftirsta kyrkor.

Nyfiken iakttagare, oopinnarnaoo

alltid med.

Thord påpekar att han inte dr

någon vetenskapsman utan en

nyfiken iakttagare, som på sina
många resor alltid har "pinnama"
med sig för att undersöka
omgivningen. Finns jordstrål-
ningsfenomenet här? Hur har man

tolkat det? Det är Thords sätt att
försöka tä den etablerade
vetenskapen att begripa att de

missat något, att det finns något att
"ta pä". Thord är övertygad om att
mänskligheten har sysslat med
detta sedan urminnes tider.

Borgund stavkyrka i Norge

I denna gamla, mörka träkyrka
gick Thord och hans bror Björn
efter en Hartmannlinje rakt in i
kyrkan. En kvinnlig guide på väg
ut med många turister mötte dem.
Thord trodde nästan att hon skulle
bli arg ftir att de gick med sina

"pinnar" i kyrkan, men hon ftirstod

tydligen vad de var ute efter ftir
hon sa när hon passerade: "Några
säger att det är vattenådror i kors
framfor altatet". De fann C.,rry-
och Hartmannkors istället. Det är

tyvän inte ovanligt att folk tror att
det är vatten så fort slagrutan ger

utslag. Thord lät den kvinnliga
guiden själv forsöka finna linjerna
och hon lyckades till sin glädje.
Detta var troligen platsen ftir det
gamla hednatemplet!

Trefaldighetskällan i Wien

Thord var dar och köpte en

broschyr om den äldsta kyrkan.
Äldsta ärtal var 1127. Thord
frågade efter ännu äldre
information. En österrikare visade

honom ett litet fönster vid
tunnelbanan där man såg ett
underjordiskt litet kapell. Därinne
fann Thord när det var öppet nästa

dag inte bara Curry och Hartmann
utan även en vattenåder och fick
bekräftat att där fanns en gammal
bnrnn. Detta var vad vi i Sverige

kallar Trefaldighetskälla, den

ligger på ett dubbelkryss Curry +
Hartmann och vattnet rirurer mot
norr. Thord har en sådan källa i
skogen hemma på Vevelsta. Sven

Lind, vår ftirbundsordftirande, har

varit dar och mätt fram hög
vattenkvalitet.

Thord berättade om spännande

resor runt franska kyrkor. Han

berättade även om sin resa till
Egyptens pyramider. Thord be-

rättade om en kul iakttagelse, som

Gustav von Platen och Tecknar-
Anders gjort i deras reportage om
Kairo-pyramiderna i Svenska

Dagbladet 1988. Slutklämmen var
",..att bygga en

Forts nästa sida
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pyramid kräver bara att man har

tillräckligt mycket folk, men hur

bar man sig åt att lägga den rätt

efter kompassen? För komPassen

var ju inte uppfunnen då, ftir 5000

år sedan?" För Thord var saken

klar. De har ju orienterats med

hjälp av Hartmann- och CurrY-
linjer.

Varför finns det så många
kineser?

I Kina har Thord besökt a116n till
Mingkejsarnas begravningsplats.
Där står djurstatyerna med benen i
Currykryss. Thord kollade ett av de

stora nybyggda hotellen han bodde

i, det var byggt enligt Currylinjerna
liksom bostädema. Lite tillspetsat

fastslog Thord att det inte är så

konstigt med mängden kineser

eftersom kvinnans säng Placeras På

den bästa j ordstrålningsfria platsen.

Undersökare har noterat att dålig
jordstrålning kan hindra kvinnan

att bli gravid. Feng-Shui är ett

urgammalt kinesiskt sätt att bygga

på ftir att ta hänsYn till bl a

jorddjävlarna. Thord berättade om

att många rika, nyinflyttade kineser

i Vancouver byggde om hus som

"1åg fel".

Slagruteprofilen.... forts.

djur: Den bikupa, som samlade

mest honung hade jordstrålnings-

linjer på tröskeln. I skogen hemma

vid Thord finns en vitmosseYta där

man tydligt ser hur viltstigarna
ftiljer både Curry- och Hartmann-

linjer. Djuren har tramPat uPP

mycket tydliga CurrY- och

Hartmannkryss. (Per-Uno: Thord
har visat området for mig, stigarna

syns verkligen bra!) Thord hade

med flera fotografier, som han

visade upp fiir alla på mötet.

Thord berättade om "Hansson-
testet": Valdigt kort beskrivet hur
83 personer går med förbundna
ögon rakt mot ett bestämt måI. 75

awek från gångriktningen när de

träffade på Curry- eller Hart-
mannlinjer.

Att ha sängen på rätt ställe

Thord har gjort 1200 hembesök.

Sedan hans maka avled ftir 13 år

sedan, med cancer där CurrY-

krysset fanns har han fJafi

motivation atl vama andra for att

upprepa samma misstag. Av de

cancerfall Thord påtraffat läg ca

75% pä Currykryss, ca 25 % Pä

Currylinje kombinerat med

vattenåder eller sPricka i
berggrunden, ingen 1åg fritt från

kropp normalt skulle orka reparera

under nattvilan, får ingen hjälp och

skadan blir väne och värre.

Läkarnas kommentarer efter
fiiredraget: Medicinläkaren: Teorin
kan kanske vara rätt. Han hade

näinligen iakttaget att patienter,

som inte givit respons På

behandling vid en sängflYttning
visat positiv respons. Bam läkaren:

Sängflytt ger ofta positivt resultat.

Den tredje läkaren: När jag

praktiserade kirurgi visste de På

avdelningen att på vissa Platser
fick man inte lägga nYoPererade,

där tillfrisknade patientema alltfor
dåligt eller inte alls.

Thord undersökte ett hus där en

grabb sov och åt dåligt, medan han

hos farmodem trivdes jättebra.

I stort sett varje natt kom grabben

gående till foräldrarna. Thord bad

ftiräldrarna flytta sängen till en

bättre jordstrålningsfriare plats.

Nästa morgon ringde de och sa att

pojken sovit hela natten och att de

skulle sälja det dåliga huset'

Ett annat par hade diverse Problem,
men sedan de flyttat sängarna blev
de medicinoberoende, friska och

pigga. Efter några månader ringde

de Thord och berättade att de sålt

huset och mådde jättebra. Dock
hade de, som flyttat in i det gamla

huset börjat må dåligt.

Sprid kunskap om hur negativ
jordstrålning kan Påverka
hälsan!

Thord vädjade: Gör vad ni kan fiir
att sprida kunskaPen om detta! Vi
har det sämre än djuren! De är

kloka nog att undvika sådana

platser, i varje fall så länge de är

fria att välja plats. Placera sängarna

så bra ni kan, påverka folk På

Forts nästa sida

Nationalpark bra fiir jord- Currylinjerna!

strålningsstudier Under ett av sina foredrag, hos

Thord har besökt Gotska sandön R3tav i Nyköping' fanns 3 läkare

och där sett hur ålu*u ser ut. på plats. Det kan bli knepigt tänlte

Eftersom det är "uil;h;tu-il; 
Thord: En ensam och ärlig läkare

ala stormfiilld" ;;il*;;;; Å törs ofta säga att han tror på detta'

studera. rorr-rutå, 
- ru*" på Ttt 3 lär väl inte tordas erkänna

Hartmannkors och "tra"" 
åii"i i5 a"t minsta fiir varandra' Thord

Currykryss. Thord ätj;;;ä berättade om sina erfarenheter om

gämamed "vete".k;;äil;*J *ioesök 
och cancerfall och att

med helikopt"rr"ru iiii E" r"t "n 
han trodde att auran' det yttre

peka ut hur jordstraittittg"" styr fiirsvaret' försvagas när man

växtligheten. Den ];;;?^;.ii!i uertnner sig på t ex Currykryss och

påv",L, av strårnin;;": 
-- 

lfiJffi#:l#j'i,'ff fiää::
Thord berättade om insekter och negativt. Felaktigheter, som vår
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gräsrotsnivå så att de och även ni
direkt påverkar politikema!
Sambandet mellan dålig jord-
strålning och ohälsa måste bli
accepterat! Påverka politikema att
satsa pengar på forskning. Påverka
byggnadssakkunniga att ftilja våra
fiirf?iders byggnadsregler. Påverka
våra läkare att testa patientens

bostadssituation. Kanske en säng-

förflyttning dr bättre än dyt
medicin.

Ovanstående är bara en bråkdel av

allt Thord pratade om under en

Slagruteprofilen.... forts.

mycket rolig, underhållande och
uppskattad kväll med inspirerande
kommentarer från många åhörare.

Du som vill kan få veta väldigt
mycket mer om hans äventyr med

"pinnarna" runt om i världen
genom att läsa de båda, även fiir
nybörj are, lättlästa och illustrerade
böcker Thord Neumi.iller skrivit:

. Jordstrålning, vår hälsa och
vår kultur.

Innehåll: Fornminnen, djur,
växter, våra bostäder ftjrr och nu,

kan en felaktig placering av
sängen ge ohälsa...

. På resa med pekare - mer om
jordstrålning.

InnehåIl: Jordstrålning påverkar
vår hälsa, Öland, Feng Shui,
Afrika, Skottland, Orkneyöarna,
Island, Italien, Teneriffa...

Vill du ha dessa eller andra
slagruteböcker, som bokhundeln
inte har, ring Eva Svensson 08-
510 110 25.

Gryl av John &
Hamilton.
Ntir jag jick denna bok i min
hand blev jug inte lite kon-

funderad. Gryl, vad tir detta? Ullu

förklarade i telefon att Grylen var
en bild eller symbol fi)r arkraften,
Tanken kom - "det måste vara
samma kraft som genomsyrar
Bengt Lindströms otroligt
kraftfulla och fiirgstarka
demontavlor".

I kapitlet'Jordpuls" fascinerades
jag av den överskådliga och vackra

teckningen av jordpulsmönstret.
Trots att jag lagl mig fiir natten

måste jag upp, hämta en slagruta
och kolla om mönstret stämde. Jag

hittade linjerna i alla riktningama,
de stabila negativa (-) och positiva
(+) korspunktema samt kryssen -

så det var ok for mig. Jag tror mig
fätt en ftirklaring på de kvinnliga
och manliga punkter som man så

ofta hör talas om i slagrute-
sammanhang.Jag citerar ur boken:
" Positiv-manligt - Yang den giv-
ande energin. Negativt-kvinnligt

En liten bokrecension

Utan samspelet mellan dem kan

ingenting existera. Den stcindiga
vcixlingen med sin lilla obalans, då
positivt skiftar till negativt ochvice
verse, rir sjdlva livsprincipen. Det
cir strcivan att uppnå denna balans
som formar vår livsenergi.
Kineserna kalla tillståndet av total
balans för CHI det idealiska.
Tyvcirr domineras vår vcirld för
mycket av CHA - det obalan-
serade."

I boken redogörs om ett tanketräd
eller t anke s tj ärna konstruerad efter

"Mind Map"-principen som kan

vara till god hjälp att reda upp det

virnzarr av idder och tankar som

ständigt dyker upp i slag-
rutesammanhang.
Ulla och John har utftirligt med
ord, bilder och melodier behandlat
labyrinten. Varje ring har sin
speciella ton som de redovisar i
särskilda diagram och de har med
musikbegåvade vänners hjälp fått
fram en "labyrintmelodi" som de

kan lyssna på. De skriver mycket

anerna kallar sin labyrint för
"Medicinhjulet".
Författama tar oss i boken med på

spännande besök till fornborgar,
megalitgravar, klosterruiner och
gamla kyrkor mm. De tycker sig ha

funnit ett samspel eller rättare sagt

någon slags kommunikation
mellan en del av fomplatsema.

"Gryl" dr en bok med fakta,
verklighet, myter, mystik, magi
och visioner. Teckningarna och
bilderna är skickligt gjorda och
lätta att ftirstå. Det är möjligen inte
en bok att sätta i händer på

purfiirska slagruteutövare men ftir
dem som kommit en bit på vägen

är de värdefull och lärorik. Jag

rekommenderar den. Guldkomen
finns där.

Boken Jinns att köpa genom
insiittunde uv 300 kr på John
Hamiltons Pg.: 47 97-6.
Adress : Fagerströmsgatan I
532 3 Skara.

ov Kojso Hollberg

f llln den mottagande kraften. Båda om labyrintens kraft och nämnerveev 
dessa energier r)rlikalivsviktiga. också att de amerikanska indi-
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Traumaringar
ov Per-Uno Fronsson

Varför är jag rädd för vatten? Traumaringama blockerar vär aura

Varftir vågar jag inte bli kär? Vad 6s5 håller den tillbaka, vilket gör

hämmar min utveckling? Det kan ug auran minskar betydligt. Om nu
vara ett trauma från tidigare liv, auran krymper för mycket så

som blockerar dig. Ame Groth (var påverkas man lättare av negativa
fär han allt ifrån?) är den som visat energier såsom gitternät (Curry,
att traumaringar existerar och gett Hartmarur, mm.) eller elenergier.

oss de grundkunskaper vi har' Vi En kraftig aura är att foredra.
har idag begränsade kunskaPer om

traumaringar, så detta får upp- Hur hittar vi en traumaring?
muntra till fortsatta forsök, som får 

Med slagrutans trjälp frågar vi efter
ge oss mer erfarenheter' iru.r*u-r-irrgar, då upplevs som en

Näruppstårtraumaringar? ffi*tt-lffi:;:::;:i+1ffi
Vid starka traumatiska händelser, fräga vilket chakra som påverkas

som individen fortränger eller inte ssh när traumat inträffade. Med
sörjer f?irdigt utan låtsas som det clairvoyant seende kan man ta
regnar och bara kör vidare' De fram händelsen. Man bör vara

bildas av negativa upplevelser från ftirsiktig och fråga efter sådana

detta och tidigare liv. De sätter sig trauma-ringar, som man får ta bort.

som ringar runt kroppen' En ring 63.11' Något jag funderar över är

fiir varje trauma. Kjell: Min teori varftir det är olika fiirg på ringama.

är att när dessa ringar uppstår ser Min son som är 10 år ser auran

de ut att skydda individens med fiirg och hål mm. Han säger

energier (auran), i detta tillstånd är att vissa är svarta, en del dr gtä,

individen ofta väldigt svag och un6tu år vrta, varftir vet jag inte,

känner sig tljälplös och behöver men jag tror att det beror på

typ en liten skyddsåingel. Min far varifrån de kommer. En gång när

dog i januari 60 år gammal efter 6in son var med plockade jag en

det har jag ibland frägat min son ring med bara händerna Jag trodde

om jag har någon trauma-ring han afi jag kastade ut den i sjön men

har sagt att jaghar en. Men sen jag min son sa att det var som en

har bearbetat sorgen ordentligt är slangbella och den flög åt precis

den nu borta. motsatta hållet. Jag frågar mig,

vart flög den? Under mötet bad jag

auraseende Jenny att se På en

traumaring, som skulle tas bort.

Hon såg hur det fiirsta ftirsöket
misslyckades, men andra gången

fiirsvann den blyertsgrå ringen.

Hur tar man bort en trauma-
ring?

Det finns olika sätt. Förr använde

Shamaner sig av trummor och ljud.
När de slog traumaringens

frekvens upplöstes ringen.
Lars: Jag tar bort ringarna med

mental- och healingenergi. En del

traumaringar släpper ganska

snabbt, medan andra kan sitta

mycket hårt.
Kjell: Jag använder slagrutan och

söker korspunkten mellan trauma-

ringen och den "eker", som binder
ringen till kroppen. Jag for
slagrutan till marken och drar den

forsiktigt uppåt tills jag når ringen,

som jag lyfter över individen och

sedan neutralisera, t ex sPolar ner

med hjälp av rinnande vatten. Jag

brukar be personen fflla på ren vit
energi. Efteråt kontrollerar iag att
ringarna inte bara flYttat sig utan

forsvunnit. Var ödmjuk och fråga

alltid efter hur mycket ni skall ta
bort. Jag kände alltfor stor tomhet

flera dagar när jag lät ta bort for
mycket en gång, vilket berodde På

energihöjningen.
Lars: Intressant att notera åt atI

efter borttagandet ökas auran minst
till det tredubbla, ibland mYcket

mer. Man upplever oftast en

lyckokänsla en bra tid efter det att

trauma-ringama har tagits bort, en

månad är inte ovanligt. Om det nu

beror på den ökade aura-energin

eller att ringarna har uPPlöst är

svårt att säga.

Forts. nästa sida.

id Svenska Slagrute- Hur ser traumaringarna ut?

ftirbundets Höstmöte ;!7 Oiametem på ringarna eller
10/12-14 i nagelll- avståndet ut ifrån kroppen, är helt

parken i Botkyrka liclt u.i frn beroende på hur Hng tia tilbaka
intresseviickande muntlig i:fu:y:, händelsen inträffade. Ju längre bort
ation uv Lars Hansson och Kitll d,"rto äldre. Lars: Om vi tänker oss
ström och sedan .ryaili-slet ot! soo år tillbaka så kan ringen fiir
med deras hirilp siii,lva ni!1oclt mig vara ca tuä, tre meter från
försöka att med olika metoder ta nJfp.rr. (pUF: Vi får ibland olika
borttraumuringar' avstånd för ex. 10 är, kanske

rraumaringar ;Klffi{#;ffiä:,ietetpå
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Kjell: När man plockar bort dessa

ringar från auran kan det upplevas
väldigt starkt. Vissa individer får
lust att gräta. Det är som om de

upplever situationen på nytt, jag
tror att det är nyttigt att man
ftirlåter.

Hur kan en
påverka oss?

trauma-ring

Lars: Om man har traurna-ringar
på halschakrat, beroende På att

man har blivit hängd eller
halshuggen i något av sina tidigare
liv, då har man ofta problem med
halsen, såsom halsfluss, stel
nacke, kommunikationsproblem
mm. Typiskt är också att man inte

kan ha t.ex. polotröja, hals-
smycken eller har stora problem
att knäppa översta knappen i
skjortan, Slips är otänkbart. Ett
flertal personer med cellskräck har

blivit av med sina problem, och
det kan man forstå med tanke på

att kroppens cellminne har lagrat

en liknande händelse, t.ex. att
personen har blivit levande

begravd eller instängd på något

sätt. Kommer man då in i ett trångt
utrymme så reagerar kroppen
omedelbart. Vad detta beror på är

Traumaringar.... forts.
svårt att säga men kroppen minns
pä något sätt händelser från
tidigare liv och reagerar inför
liknande situationer i detta liv. När
nu traumat och cellminnet
upplöses så reagerar inte kroppen
längre ftjr liknande situationer.
Tonåringar, som har tröttnat på

livet och mår allmänt dåligt, är det

en glädje att ta bort ringama på,

det är som att vända en hand. De
får en mycket positiv livssyn. Det
är dessa bekräftelser, som gör det

värt afi fortsätta. De personer, som

tvivlar lite, är det mycket ldlt atI
övertyga, fiir när man hamnar i
detta liv och prickar in trauma
efter trauma, på året när, då släpps

alla tvivel.

Lars: En intressant upplevelse,
som man kan fundera pä är denna

händelse: En kvinna hade en

traumaring, ca 500 år bakåt i tiden,
som påverkade hennes

trjärtchakra. Händelsen, som
skapade traumat, var att hennes

älskade far gick bort. Året efter
svek hennes man henne med
systern och detta skapade natur-
ligtvis ett nytt trauma. Ett par år

senare bad han om ftirlåtelse och
kom tillbaka for att återigen svika

henne med en annan kvinna. Ett
trauma igen. När kvinnan hörde
dessa ord, så utbrast hon ftirvånat
att exakt samma händelse hade

utspelats fiir några år sedan. Lever
vi om våra liv tills vi lärt oss att

inte göra samma misstag, om och

om igen? Detta är ingen en-
gångsföreteelse. Man blir lite
överraskad av alla samman-
träffanden. Eller har vi parallella
liv? Lever vi alla liv samtidigt i
olika dimensioner, ärtal?

Alla upplevde lördagseftermid-
dagens träningstimme med Lars
och Kjell mycket positivt. Då fick
vi tillsammans med dem leta fram
en traumaring hos någon, sedan

forsöka tidsbestämma den och
fråga om lov lor att plocka bort
traumaringen. Fick vi ja forsökte
vi plocka bort ringen också. Vi
tränade på deras båda metoder,
Lars healing-metod och Kjells
variant att lyfta bort med
slagrutan. Några, som fick trauma-
ringar borttagna, upplevde en

snabb, positiv forbättring. Tack
Lars och Kjell!

personer i styrelse och övriga
platser.

Valberedningen består under
arbetsåret 1997 av ftiljande
personer:

Viviann Lindh-Boring
Lund Nordgården2966
447 9l Vårgårda
TeL.0322-23396

Valberedningen har till uppgift att

ftireslå kandidater till de olika
posterna i styrelse och övriga
arbetande organ inom ftirbundet.
Valberedningen fi.rngerar dven som

Harry Andersson
Åloppe
740 22 Bälinge
Tel. 018-35 50 08

Valberedningen
ov Sven Lind

ett kontaktorgan mellan styrelse
och medlemmar, dit varje medlem
kan vända sig med ftirslag på nyval
och även med synpunkter, såväl
positiva som negativa, på valda

Alf Gustafsson
Älgaråsvägen 50
548 31 Hova
Tel. 0506-309 37
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i iir någrfl som ttinkte
börja 'forska" i all sin
enkelhet om Former. Vi

gör diirfi)r ett litet upprop för att

få en start på stadien.

Vad är det fiir likhet mellan Mona-
Lisa och mig, och varftir ? (Var
god meddela mig om ni nu hittar
någon) Vad är det fiir skillnad På
en slipad diamant av klass, och en

sprängsten i granit, och varftjr ?

Vi söker: Erfarenheter dät formen,
troligen eller uppenbart, spelar in
på funktionen eller på hur man

uppfattar saken/fenomenet. (tavlor,

skulpturer, landskap, bYggnader,

stenslipning, smycken, arkeolo-
giska stensättningar, etc.)

o Känner Just Du att Du är

intresserad av at| bidra med

erfarenheter eller På annat sätt

deltaga med: Enstaka mät-
resultat eller hela mätserier. I

pprop I
o

ov Rune Dunör

centrum eller i periferin spelar

ingen ro11. Mycket eller lite
spelar heller ingen roll.

Allt detta kan bidra till att vi inte
kanske återuppfirurer hjulet igen

men däremot bygger vidare på det

vi har idag...

I annat fall så hoppas jag att vr

öppnat diu sinne lite till, (om
man nu kan öppna en redan öPPen

dörr). Du har i alla fall
förhoppningsvis redan fätt lite
inspiration fiir nya stunder med

slagrutan. Kontakta oss i sådant

fall om etttag, när du känner att

du blivit lite varm i klädema eller
undrar över något "fenomen", så

delar vi erfarenheterna. . .

All erfarenhet, är stor nog for att ge

oss en pusselbit till. Den ger nYa

infallsvinklar samt bekrdftar ellet
dementerar teorin...

Vilken teori ? Mja... Teorin är stor

och öppen just nu men framöver
så hoppas vi "cirkeln" blir mer
och mer precis och komPlett.
Komplett är givetvis ett tids-
relaterat och subjektivt ord i vår tid
Kanske att Formen spelar in
mycket på vad vi känner och mäter
Temat är Form och Design

Kontakta oss enklast på e-mail:
tranghalla.smide@swipnet.se
eller duner@algonet.se

Adress:
Ralph Andersson
Trånghallavägen 7 4

564 36 Bankeryd
Tel. 036-319343

Rune Dundr
Kanalvägen32
59012 Ljungsbro
TeI. 013-62282

SSF:s Arsmöte'98
ov Henrik Hommorgren

Svenska Slagruteftirbgndets nästa årsmöte äger rum Kr Himelsfiirdshelgen den2l - 24 mE 1998 i Sätra

brunn. Sätra brunn som ligger strax utanftir Sala har varit Uppsala Universitets kurort sedan år 1700.

Temat ftjr årsmötet: Slagruta och sambandet mellan jordstrålningslinjer och människans energiftilt.

Uppsala affangerar och en arbetsgrupp på sju personer har bildats.

om du har några forslag till ämnen och talare så hör gäma av dig till:
Henrik Hammargren - sammankallande i arbetsgruppen'

Adress:
Arbetsgruppen SSF:s Årsmötet -98.

Henrik Hammargren Stenbergsvägen 2 c

752 4l Uppsala
018- 53 L4 47 (säkrats fm. 9.00 -10.00)

Varmt välkomna!
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Slagrutekonst
ov Sigr0n Gudjönsdöttir

Nedonsföende ortikelvor införd i tidningen Vl
och sönd tillSlogruton ov lröne Diörv.

/Red.

Slagrrrtor.
fol1Z-
höeskolor
ochplaotl
'Å nr 3 !) s/:t ci, ' lt ritu 51JL" i g
i Bahlagnen otn sLagrutor:

En illusiort
O Jag har läst artikeln olrr
slagrutan- Den är skriven
rned hurnor och r- tan att
egendigen ta ställning till orn
detArne Groth och andra sä-
ger är s:rnt eller inte-

S|älv korn iag 1986 i en si-
tuation där det blev nödvän-
digt för rnig att engagera rnig
mot slagruteri. Den 5 rnars
det året gick snöskredet i
Vassclalen i närheten irv Nar-
vik, där l6 unga soldater orn-
korn och satte Norge i ett
chocktillstånd.

Den 22 rn:rrs gick Norges
Rscle kors ut i Bergens tiden-
de och rekornrnenderade
fiällturistcrn:: att ha "sok.--
vinkler" - vinkeipinnar - en
fon-n för slagnrta, i ryggsäc-
ken. De skulle använclas orn
någon karnrat blev Lregravd i
snöskred. Det hette att rne-
toden var erkänd i udandet,
att den var lätt att lära och att
den var rnycket efFektiv-

Allt detta visade sig med
tidt'n vara fel, rnen clet var
Llart att L>åde fiållräddnings-
tjänsten i Norges Rade kors
och den norska ann€n trod-
de på metoden.

Den etableracle veten-
skapliga uppfattningen är att
slagrutan är en illusion, och
cxperirncnt sorn visar detta
har gjorts sc'cl.arr lrörjatr av
I U(X)-talet. Det är sökarens
*<irvänuringar sorrl styr slag-
rutans utsiag. Vid snöskred
kan det hänga på minuter orrr
offlen ska åtcrfinnas levande
eller diida.

E{ter en längre karnpanj
från rnin sicla, rned ddnings-
inlägg, brev och r{okumenta-
tion till norska OB, ordnade
norska försr'aret ett stort fcir-
sök dtil erfärna sokcvirrl<e'\
Sökare s.Lulle .frnna pe.r-sorrcr
som var nedgrävda under
två rneter sr.rö. Försöket var
dubbel-blint, varken den
som sökte eller sorn kontrol-
lerade rcs,.rltatet visste vad
sorn var rätt svar. Rcsultatct
blev totalt fiasko. I ctt falt på
5Ox5O rn träffade efter 74
försök ingen rnålet närmare
än 5 rn, rnedelfbletblev l9 rn.

Mctoden är nu borta ur de
officiella prograrrrmen för
fi ällräddningen, rrren rnånga
tror fortf:rrande på den. Den
fungerar ju när den dernon-
streras undcr "vanliga" för-
h ållanden, där den sorn söker
vct vad svaret ska Vara.

Ska rrran övertyga oss sorrt
ilrte tror på .slagrl.tan, rnåste
nran visa att slagrlttan inte ät
cn illusion. Man rnåste göra
försök där den sorn söker in-
te får ledtrådar fiån cle vanli-
ga sinnesorganen. Så länge
ingen gtir detta, kan inte slag-
rutan sägas byggu på bcprö-
vad vetenskap.

ROLF MANNE
Professor i teoretisk kcrri

Universitetet i Bergen

Sförernos musik
hor vi hört tolos om.

Änglokörer och horpoklong
frön de himlor som völvde sig

i flero loger över Jorden.

Jordens musik
kon vi ocksö tolo om.

Den som ljudlöst omger oss

stömd ioliko ionlögen
som vi kon löro oss otl könno igen.

Grundtokten finner vi
i de rutmönster som omger oss.

En underklong, ett komp
med en oning vorierod klongförg

ioliko londsöndor.

Tröblösorno ger ton Öt jords'trömmen
den tungo och mörko.

Bleckblösorno spelo upp vottnets toner
frÖn de porlonde böckorno

till det trögo grundvottnet.

En mönniskos utsirÖlning
motsvoror flöjtens sprödo ton.

Om de ör möngo och somstömdo
blir det en möktig, brusonde musik.

men iblond uppstör sköronde dissononser.

De löngo slröken ov leylinjer
som glider miltols genom londskopet

ör som rondigo sidenbond
eller ströngor pÖ ett jötteinstrument,

vor och en med sin egen ton.

Dör finns fiolerno och violinerno
med den storo melodistömmon
som hor klingot genom seklerno

iblond ohörd, men ofto onod,
tolkod, öven tömjd och nyttjod.

Av mönniskohönder
som flyttot sten

som byggt tempel
eller grovhögor

eller enormo monument.

Det ör ett privilegium
ott fö löro sig ott lyssno

ott fö könno vibrolionerno
ott finno sig deloktig

i denno seklernos symfoni.

Sjölv ör jog bornsligt förtjust
i strÖkorno justl

bå
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et vsr sista veckoslutet i
augusti och högsommar-
vtirmen dröide kvar niir

Sirkua, hiilsude oss viilkommen
titt Ålsta folkhögskola. Vi hade

vult en mycket vacket Plats för för
vårt höstmöte. På siidesåkern
bakom skolan ner mot sjön gick
ett 50-tal tranor och betade. Bara
det var en upplevelseför många-

Vi samlades till morgonkaffet och

O.P Ekman gick igenom Program-
met. Sedan fick Arne Groth ta
över. Han talade om frekvenser På

det vi slagruteutövare indikerar
och hur han med matematik och

tongenerator kommit fram till
dessa. Han redogjorde även ftir hur

man med spiraler av koPPartråd i
olika liingder ftir olika fenomen

kan avhjälpa skadlig inverkan av

fenomenen. Han ritade och

berättade även om - skall vi kalla
det "andlig matematik" - tal och

ftjrhållanden som är genomgående

och som våra anfäder troligen
använt sig av. Alla var idel öra och

fann Arnes föredrag mYcket

spännande och intressant och tiden

bara rann iväg till lunch.

På eftermiddagen var det Praktiska
övningar som gällde. Vi kände På

vatten, Curry, Hartmann, jord-

Medelpadsmötet
ov Kojso Hollberg

strömmar och leYlinjer mm.

Labyrinten som vi gjort väckte
intresse. Det mättes auror och

f?irger i ringarna och det var svårt

att lämna denna rofullda Plats när

eftermiddagskaffet kallade. Efter

detta berättade Ingmari Larsson

om stenar och vi
fick tillf iill e att tttta
på hennes stora
samling stenar från
Norden. Detta var
mycket intressant
och lärorikt.
Efter middagen
fick Ame ta över
igen. Han fortsatte
på sintidigare linje
men kom även in
på de auraringar
som omger oss.

Dagen avslutades kring en sallad i
en glad och trivsam samvaro med

mycket prat och glam. Morgonen
därpå hade någon upptäckt att det

var sädescirklar i åkern bakom
skolan. Märkligt? En viss

uppståndelse uppstod naturligtvis,
tills det vid närmare undersökning

konstaterades att de var giorda for
hand eller råttare sagt fot,
antagligen av skolans elever.

Förmiddagen ägnades åt besök På

Viknäset - ett långt näs i Ljungan

med sex fomgravar. Ame visade

och demonstrerade olika energier

och linjer medan åskan mullrade i
f änan och ett ånglok med tjutande

pipa passerade. Äskvädret tilltog
och det började regna, så makterna

fullkomligt drev oss in i bilama,
och då brakade det

lös på riktigt.
Blixtarna ljöd och
regnet forsade ner.

När vi skulle köra
över järnvägen var
bommarna fort-
farande fiillda efter
ångloket. Efter att ha

väntat en lång stund

började vi köra över.

Detta resulterade i en

spräckt vindruta som

råkade tuscha till en

av bommarna.
Vi fortsatte inomhus och Ylva
Groth fick tillf?ille atI tala om sin

gebit: reinkarnations teraPi. Det

var ett märkligt och intressant

foredrag som fiingslade.

Mötet avslutades med lunch men

många dröjde sig kvar och stod och

pratade vid bilama. De hade svårt

att skiljas åt. Slagrutefolket är ett

märklig1 släkte.

diskett i PC (eller ev. Mac-format)
så sparar iug mina ömmande

fingrar även till kommande

nummef.

Detta rykande nummer innehåller

ca. 12800 ord eller 66300 tecken '..

Den här gången har vi På

nyft glädjen att leverera ett

spännande och intressant
nummer av Slagrutan igen.

Det blir en hel del knatt-
rande på tangentbordet då

Reds Hörna
ov Henrik Södedund

många artiklar kommer tn
till redaktionen som hand-

skrivna brev och det är

trevligt men jag ser gäma

att - om Ni kan och har

möjlighet - bifogar en
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id Svenska Slagrutefi)r-
bundets möte i Hågel-
byparken Botkyrka den

12/9 1997 bertittade Börie,
förfuttare till de två böckerna om
"Den megalitiska Yarden", hur
man bygger skeppsiittningar,
stenringar, skapar riktade
energier till bl.a. sk botestenar.
Han hade också demonstration
och "byggande" utomhus så att vi
alla jick prova på.

Konstnärlig slagruteentusiast
från Borås

Börje Ekbladh är konstnär och
konstlärare men har från grunden

kemisk/teknisk utbildning. Hur
började Börje med jordstrålning?

Jo, han - liksom många andra -
"skyller" på makama Hamiltons
böcker och på Dag Stålsjö och

debatten om "Sveriges vagga".
Detta var fiirsta gången han var
med på ett SSF-möte och be-
rättade och visade sina upptäckter.
Många av undersökningarna han

berättade om har gjorts av de

aktiva medlemmarna i ftireningen
VTH (Västergötlands Tidiga
Historia). VTH ger sedan 5 år ut
en egen tidning, "Megaliten", som

kommer ut med ffra nummer per

år. Föreningen har under nägra är

fått låna Borås gamla mässlokal på

1500 kvm. En ypperlig plats ftir att
året nrnt provbygga fornminnen av
olika slag samt mäta strålning.

StonehengeJinjen till Borås

Börje berättade med mycket
humor om allt detta och om den

ca. 10 meter breda leylinje som

passera VTH-lokalen. Enligt Börje
kommer den från Stonehenge.
Ursprungligen tror han att den

kommer från Atlantis. Sedan

Den Megalitiska Yarden
ov Per-Uno Fronsson

passerar linjen Danmark via vi-
kingaborgen i Fyrkat och kommer
till Fjärås på svenska västkusten
och vidare till Borås och Omberg.
Det byggda stensystemet i Fjärås

har eller hade (en hel del är
ftirstört numera) samma funktion
som i Carnac i Frankrike; att
sprida strålningen över landet
innanftir.
Alla leylinjer är gjorda av män-
niskor, saknar rutsystem och kan
ha kompassens alla riktningar.
Vanligaste bredd är mellan 2,5 till
4 meter. Den som kommer in i
Fjärås är 10 meter och den i
Carnac dr 100 meter bred. På

Börjes tomt korsas 13 leylinjer.
Det är positiva leylinjer så han

mår jättebra. Han har mätt sin aura

regelbundet under flera år. Det
finns ju många gränsskikt i en aura

men den kant Börje mäter hade

radien 310 meter. VTH har hittat
många nya fornminnen i Borås-
trakten genom att följa jord-
strålningslinj erna främst E-nätet.

Den Megalitiska Yarden:
Nyupptäckt rutnät.

När Börje och VTH-kompisarna
började leta linjer vid forn-
lämningarna i trakten och
sammanställde uppgifterna stäm-

de det inte med kompassen och de

kända linjesystemen, tex. den 12-

nygradiga som Hamilton arbetar

med. De fick även linjer som
awek 20 nygrader från nord/
sydlinjen. Alltså med en 400
graders kompass. Dessa bildar ett
energinät där energilinjema korsar
varandra i ett rutsystem. Rutoma
har fyra olika utseenden. Alla har
sidoma vars längd är multiplar av

Den Megalitiska Yarden : MY.
En MY : 829 mm (ca. 83 cm).

Rutoma finns i storlekama 3 x3,4
x4,3x4och4x3MY.Detta
rutnät (E-nätet) har ett utseende
som syns bäst på skissen. Går man
efter en linje återkommer alltså
måttet 3,3,3, 4, 3, 3,3, 4 MY i
oändlighet. Detta ska enligt Börje
vara likadant överallt inte bara i
Skandinavien. ( Per-Unos rurdring:
Kan måtten på ett globalt nät vara
liksidigt parallellt med samma

storlek över hela världen ? Se på

en jordglob så fiirstår ni vad jag
menar. Åker, du som läser detta,

riktigt långt non- eller söderut så

kontrollera gäma detta och våra

vanligaste rutnät på vägen.

Mycket spännande falda att vänta

på, eller hur ?).

Måtten i figuren ovan visar
sidornas längd som multiplar av

MY. Rutan uppe till vänster är

alltså liksidig med alla sidlängder
: 3 MY :249 cm. Rutan nere till
vänster har bredd 3 MY :249 cm
och höjden 4 lvfY :328 cm. Grovt
3 MY :2,5 meter och 4 MY: 3,3

meter.

Forts nästa sida
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Den Megalitiska Yarden.... forts.

Den Megalitiska Yarden var redan
känd av en icke slagrutekunnig
forskare, skotten Alexander Thom,
professor i Oxford. Han granskade

noggrant mer än 60 megalitplatser
i Skottland, England och Frankrike
och kom fram till en exakthet i
uppfiirandet av platser med stenar

i olika formationer. Thom kon-
staterade att stenarna var resta med
en precision och beräkning men
han kunde inte ftirstå vad som
inspirerat och styrt byggama. Han
kom fram till ett mått som måste

ha anviints vid byggandet av gamla

fornlämningar som tex. stenringar,
skeppsättningar mm. Måttet 829

mm. återkom ständigt och han
valde så småning om att kalla det

ftir en Megalitisk Yard.

Månen påverkar bredden

Full- och nymåne påverkar
bredden av detta MY-system.
Svagast påverkan vid nymåne och
starkast vid fullmane. Maximum
infaller ungefär frän 2 dagar ftire
till 2 dagar efter fullmane. Enligt
Börje har varje himlakropp sitt
eget j ordstrålningssystem.

Du som vill läsa mer om Den
Megalitiska Yarden kan läsa mer i
de båda böcker som Börje Ekbladh
har skrivit. Mycket information
även i VTH:s tidning Megaliten.

Den Megalitiska Yarden. Del 1.

Innehåll: Fomlämningar de äldsta.

Jordstrålningslinjer. E-nätet. Skis-
ser på stenringar och hur man styr

ut energi. Forskning: Stonehenge,

Lindholms höije, Fjärås, Ekoma-
vallen, Fältcirklar, Framtids-
forskning, Atlantis, Pyramider,
Frekvenser mm.

Den Megalitiska Yarden. DeI2.
Innehåll: Ord och skisser om nya
eller ftirdjupande undersökningar
som gjorts sedan del 1. Sexpunkts-
platser. Sexkantsftinster.

Adress: Megaliten. Box 3. Borås.

E-po st : megaliten@luba. boras. s e

Vi du ha dessa eller andra
slagruteböcker som bokhandeln
inte har ring Eva Svensson telefon:
08-510 trO25

Slagrutan vetenskapligt bevis adl

n stor, vetenskapligt
upplagd test har gen-
omJiirts i Tyskland i avsikt

att undersöka om slagrute-
utslaget tir ett resultat av
slagrutegiingarens ktinda sinnen
eller om utslaget tir beroende av
platsen.

Proven genomfiirdes av 14 veten-
skapsmän från 9 olika insti-
tutioner. Där deltog ca 500

testpersoner. Vilka genomgick
bortåt 10 000 enskilda experiment
på över 500 ftirsöksplatser under
160 forsöksdagar. Rapporten som
kom ut 1989 kan sammanfattas
med några enkla ord: "Flertalet av
rutgåingarnas påstådda f?irdigheter
kunde inte vetenskapligt påvisas i
dessa tester. Träffsäkerheten ftir
den genomsniulige rutgängaren
var i de genomftirda proven dålig
och kunde i de flesta fall knappast

ov Sven Lind

eller inte alls särskiljas från
slumpresultat. Men det fanns vid
alla forsök ett ffital personer vars

slagrutereaktioner med god repro-
ducerbarhet i hög grad skilde sig
från slumpresultat. Man kan så-

leddes fastställa med en till visshet
gr?insande sannolikhet att det finns
en reell kärna i fenomenet
platsberoende slagrutereaktioner.
Dessa resultat är inte unika eller
modema, utan överensstämmer i
princip med resultaten i ett flertal
arbeten av andra fiirfattare. Värdet
av denna rapport ligger däremot i
dess omfattning och det veten-
skapliga uppbådet varigenom man
ftir ftirsta gången kunde erhålla
tillftirlitligt statistiskt material. "

Resultatet är redovisat i Där
Wiinschelruten-Report Wissens-
chaftlicher Untersuchungsbericht
Miinchen 1989. Rapporten är

resultat av ett forskningsprojekt
med den officiella titeln "Errich-
tung und Betrieb von Testan-
ordnungen mit ki.instlichen vari-
ablen Feldern niedriger Energie
zum Studium der Reakfionen in
biologischen Makrosystemen."
Forskningsprojektet bekostades
med medel ur tyska regeringens

anslag för Forskning och
Teknologi.

För fiirsta gången har man alltså
med vetenskapligt accepterade

metoder och med tillräckligt
statistiskt underlag kunnat bevisa

att slagrutan fi.rngerar lor somliga
personer. Detta är ett stort resultat,

som vi slagrutemän med
tillfredsställelse kan hiinvisa till.
(Översättarens anm.)
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Rein,, Ros eL Sörlinjen

cir jag på Visingsö och i
Slagrutan i jalinumret
8/97 presenterade Thor-

linjen hade jag helt klart fi)r mig
att det fanns ytterligare tre linjer
som ntistan alltid tir inblandade
vid undersökning av oliks
mcinniskor s siingplats er.

Jag avstod från att presentera dem
eftersom de separat inte är skad-

liga. Jag har döpt dem till Rein-,
Ros- och Sörlinjen. Riklning, linje-
avstånd, bredd och fiirg framgår av

bifogad redogörelse. (Iyvriru får
inte denna sammanstrillning plats
varför vi vdnligen hcinvisar till ev.

kontakt direkt med Tore Rosön för
vidare information. Reds. anm.)Yi
talat om Supercurrykors som
rätteligen borde heta Super-
jordlinje och Superjordlinjekors
eftersom att Curry-, Thor-,
Hartmann-, Rein- och Sörlinjen
strålar exakt samman i ett kors.
Dessa bildar i sin tur en ffrkant om
129,6 meter. Jag har inte kunnat
slutftira alla mätningar ännu. Det är

klart att jag inte kan fastställa alla
mått på centimetem men inget som
jag hittat hitintills ftirändrar mina
mätningar. Dessa tre linjer har jag
hittat genom min forskning vid
olika sjukdomsbilder när jug
ombetts störa av i hus och
lägenheter. Jaghar över 100 under-
sökta fall och alla frågor ger alltid
samma svar. Jag redovisar här, i
bifogad uppställning, alla de sjuk-
domsbilder som jag noterat i mina
besöksjournaler. Det finns betyd-
ligt fler sjukdomar och hälso-
tillstånd som jag ännu inte har
någon klar bild av. Eftersom mer
iin varannan människa mer eller
mindre har besvär av jordstrålning
ber jag Er: Lär Er att störa av dessa

ov Thore Ros6n

skadliga energier och hjälp lidande
människor

Det finns många flera sjukdomar
men dessa har jag ingen större
erfarenhet av ännu. OBS. Barn kan
drabbas mycket tidigare på grund
av atI modern under gravidi-
tetstiden haft sin säng över någon
eller några skadliga jordstrålnings-
linj er. S annolikhe ten att jaghar ratl
i min uppställning över jord-
strålningens sjukdomsbild är rätt
stor. Ännu har jag inte träffat på
någon awikelse.

- JORDSTRÅLNINGENS SJUKDOMSBILD .

(Antalet år angivna inom parentes
nedan avser vistelsetiden över
skadlig jordstrålning) Reds. anm.

Currylinjen: Borde kallas cancer-
linjen och ligger sannolikt till
grund ft)r cancersjukdomar.
Sjukdomen bryter oftast ut efter
ca. 20 års vistelse över denna typ
av strålning.

Thorlinje: Tillsammans med
Hartmann-, Rein-, Ros- 8.
Sörlinjen, Svart jordström och
vattenådror ligger sannolikt till
gnrnd for ftiljande sjukdomar:

Alzheimer: Thorlinjen, Reinlinje-
kors och vattenåder över huvudet.
(Ca.20 är)

Demens: Thorlinje, Hartmann-
linje, Roslinjekors och vattenåder
över huvudet. (Ca. 15-20 är)

Epilepsi: Thorlinje, Reinlinje,
Svart jordström och vattenåder
över huvudet. (Ca. 15-20 är)

Elallergi: Thorlinje, Hartmann-
linje och Sörlinjekors över
huvudet. (Ca. 5-10 år)

Fibr omy al gi: Thorlinj e, Svart j ord-
strömskors och vattenåder över
huvudet. (Ca. 10 år)

Muskelvcirk: Thorlinje, vattenåder
vid led som värker . (Ca.2-5 är)

Parkinson.' Thorlinje, Roslinje,
Svart jordström och vattenåder
över huvudet. (Ca. 20-25 är)

S ömnpr o b I e m : Thorlinje, Reinlinj e

och vattenåder vid huvudet. (Ca.

1-3 år)

Hartmannlinj e: Hartmann-, Rein-
Ros-, Sörlinje, Svart jordström och
vattenåder ligger sannolikt till
grund fiir ftiljande sjukdomar:

Hjtirt/Kdrlsjukdomar & Stroke:
Hartmann-, Sörlinje och vattenåder
över bröst eller huvud ftir Stroke.
(Ca.15-20 är)

MS : Hartmannkors, Roslinjekors,
Sörlinjekors och vattenåder över
huvudet. (Ca. 10-15 år)

Reumatism: Hartmannlinje, Sör-
linje, Svart jordström och
vattenåder. (Ca. 10-15 år)
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nder en tid av fyra
månader solig, torr som-
mar och en varm höst hur

jag gått, var och varsnnan dag, på
vissa gator i min by med en liten
slagruta i "huggliige"

På detta vis har jag samlat in
observationer av leylinjer som har

visat sig vara betydligt mer
nyckfulla och rörliga än jag kunde

drömma om när jag började under-

sökningen. Första planen var att

samla uppgifter om ett Par linjer
under en eller två månader for att

se om de påverkades av månens

faser. De gjorde de! Leylinjer finns
lite överallt och går miltals genom

landskapet. De består av olika antal

energiband som vardera brukar
vara 10 cm breda. Mellan banden

kan avståndet vara allt ifran 0,3 till
1,5 meter - någon gång mera.

Antalet band per leylinje, där jag

har undersökt, är oftast 16 eller 58

band. Eftersom avståndet mellan
banden varierar under månadens

gang kan bredden på en 58-linje
variera mellan 25 och 100 meter

under en månads tid.
Till min ftirvåning var vissa av

linjerna inte stabila i antalet band,

ftirutom att de ändrade bredd och

ftirsköts i sidled mer eller mindre.
I kvarteret nedanfiir min bostad på

Villagatan upptäckte jag en be-

h2indig linje som gick i öst - västlig
riktning och bestod endast av 7

band. Det visade sig att den blev
som ftirbytt under 5 dagar när

månen var i nedan. Den blev en

tjockis på 58 band. Denna fiir-
vandling har jag nu observerat tre
gånger - alltid när månen är i
nedan. Senaste gången det hände

lyckades iag passa på själva
omvandlingsögonblicket. Linjen
sjönk ihop fran 58 band till I band

undersökt den. Strax . '
ovanför gravf;iltet i
Komsta har jag ett par gånger

observerat en 7-rading som skulle
kunna vara den. Vissa andra linjer
kan ändra antalet band under
månadens gång men denna är den

mest instabila jag har träffat på

hittills. Jag vet inte varftir de

iindras och beter sig, och jag vet
inte heller vad det är som jag
undersöker och det kiinns som ett
stort problem.
Jag kan bara hoppas att det skall
bli utrett och ftirklarat under min
livstid. Jag vill så gäma veta!
Hoppet står till ffsiker med rätt

specialitet, intresse och resurser.

De flesta av oss måste vata
utrustade med en slagruta, pendel

eller pekare som hjälpmedel ftir att
krurna observera olika slagrute-
fenomen. Det finns många olika
saker som kan undersökas på detta

vis. Enstaka personer kan kiinna
dessa energiband med handen eller
med hela kroppen. Vissa personer

är tröga att lära upp men med
övning kan de bli duktiga. Enstaka

personer är liksom "stendöva". Det
går att hjälpa en ovan person att få

utslag på sin slagruta om en erfaren

person agerar som ett slag antenn

åt honom. Man har att göra med

något som våra väl kända sinnen

inte registrerar och som vårt med-
vetande for det mesta inte fär reda

på. Samma kan man säga om UV-
ljuset. Den ultravioletta strålningen

syns inte med ögat
men våra kroppar
har alltid uppfattat

. den och nftjat den
. fcir att bilda D-

.' vitamin under hu-
' d.n. Dessutom ffir
. " ljushyade personer

mer eller mindre
solbränna och

brunftirgning av den medan mörka
personer upplever inget av det.

Vi kan foreställa oss en person

under ftirra seklet som konstruerar
en sorts komplicerade glasögon

som med lite inställningsarbete ger

honom lfV-syn. En helt ny värld
öppnar sig med fantastiska
mönster och upplevelser. Flera
personer 1är sig att använda sådana

glasögon men de flesta skakar på

huvudet och kallar dem ftir tokar
och vdgrar att prova. En del
personer kan aldrig lära sig att
handskas med utrustningen och ser

ingenting utom med hjälp av de

Forts nästa sida

En slagrutegångares bekännelser
ov Sigr0n Gudj6nsdÖttir

"...Jog kon boro
hoppos ott det
skoll bli utrett och
f orklorot u nder
min livstid. Jog vill
sö görno veto!...n'

på en minut eller mindre. Den
verkar uppftira sig likadant ca.700
meter österut, ftlrbi Ålsta. Liingre
ditåt har jag inte ftiljt den. I diket,
väster om Villagatan, övergår den

i en stabil 58-rading under ca. 100

meter. På nästa gata västerut,
Kyrkren, uppträder den med 58
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fåtal kunniga. Ungeftir så är
slagrutans situation och anseende i
dag. Det finns forskning som visar
att åtminstone vissa slagrute-
fenomen kan studeras med hjälp av
tongenerator och visar sig ha olika
vågliingder. En persons egen aura

hör också till denna typ av energi
och när man håller en slagruta
innefattas den i personauran.

När man går fram med slagrutan
framftjr sig möter spetsen ftirst det
energiband man skall undersöka.
Det är som att gå mot en vägg och
spetsen viker av, antingen uppåt
eller nedåt, kanske beroende på
vem som har högre "ton", bäraren
eller väggen. Ibland upplever jag
tydligt att denna vägg är elastisk.
Det gäller ofta yttersta bandet i en

leylinje. De inre banden är liksom
"uppstagade" av varandra men det
yttersta kan vika undan utåt närjag
stöter mot det. Kommer iag
tillbaka utifrån mot
kanten kan samma

band vika sig inåt så

att jag inte regi-
strerar det på

samma ställe. Detta
syns kanske bättre
om man använder
pekare istället. Man
kan verkligen fråga
sig vad det är fiir
energi i dessa

"väggar" och var
kommer den ifrån.
Tyvän är jag ftiga bildad i fusik
men jag kan foreställa mig att det
är en fräga om någon sorts
ultralätta partiklar som materien
utsöndrar mer eller mindre hela
tiden. En sorts mikrosönderfall
under atompartikelnivå om man nu
kan ftireställa sig något sådant. Jag

tror att här behövs en strålnings-

ffsiker. Det måste finnas en gnutta
massa i denna energi eftersom de

En slagrutegångares.... forts.
reagerar på månens faser och tex.
som leylinjer som dras till hus eller
reflekteras från dem eller viker lite
ät sidan innan de går genom
stenhus, murar och dylikt När jag
går med slagrutan från E14 vid
Shell ner mot sjön vid kyrkan - en
promenad på ungeftir en kilometer
fägelvägen - hittar jag nio leylinjer
som går i öst-västlig riktning. Jag

måste göra denna promenad under
rätt tid i månaden. Veckan efter
fullmåne fattas de tre nedersta
linjerna. Runt E14 rör sig en linje
med 58 band och i backen mot
Fränstavägen finns två linjer med
vardera 16 band. Dessa tre har jag
inte undersökt närmare.

Nere på Kantorsvägen finns en

linje med 58 band. Just där är den
ordentligt stabil. Nedanför den

finns ytterligarc tvä linjer med 16

band som man observerar bäst på

Kyrkren. Dessa två rör sig friskt
under månad-
ens gång från
Centralvägen
till järnvägen
respektive
mellan järn
vägen och öv-
ersta kyrko-
gårdsmuren.
Nedanftir jäm-
vägen före-
kommer tre
linjer med 58

band vardera.
De är enormt rörliga i sidled och
under en vecka efter fullmåne är de

helt fiirsvunna ut på sjön. En
ftirskjutning på minst 300 meter.

När isen bär vid jultiden kan jag
ftilja efter dem ut på sjön och se

hur langt de kommer. Före och
efter detta ftirsvinnande har jag
kunnat registrera hur de vandrar
uppftir backen, forbi kyrkan och
sedan tillbaka uppfilr, efter några

dagar. Det är intressant att dessa tre
är så oerhört lättrörliga medan
deras systrar högre upp i backen är

lugnare. Kan det bero på att det är

längre ner på den fasta berg-
grunden nere vid sjön? Hur djupa
lerlager har vi där? Hur djupt är

lerlagret på Kantorsgatan? De tre
vilda systrarna sitter kanske i fast
läge nere vid urberget (vid
bergsprickor?) och står och svajar
med överdelen!

Det går också leylinjer i riktning
nord-syd genom Fränsta. Där finns
påtaglig skillnad i områdena öster
och väster om linjen Kantorsgatan
- Gissjögatan. Jag har gått med
slagrutan ca. 1,5 km. österut och
hittade två linjer som gick nord-
syd över dalen. Från och med
Kantorsgatan västerut (Kyrkstigen
till Vikbron) har jag vid ett tillftille
gått och registrerat över 40
leylinjer. Vägen är kanske I,5 - 2

km. lång. Återstår att undersöka
hur stabila de är.

Det finns mycket att undersöka så

jag fortsätter att gå små turer med
min slagruta och observera och
notera. Det är A och O i detta

sammanhang att notera hela tiden.
Man kan ftira dagbok över sina

observationer och rita scheman om
man gör dem regelbundet på

samma ställen. Det är min
ftirhoppning att om vi blir många
som samlar in observationer så

kanske det kan ge ett underlag ftir
en seriös forskning. Kanhända
finns den redan på gång någonstans
i det tysta men den behöver säkert
all trjälp den kan fr.

Vi far vara flitiga på fdltet.
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rne Groth Jil.lic numeru
pensionerad från FOA
har under många år

urbetat med slagrutun som viktigt
instrument vid sina Privata
forskningar rörande kändu och

okiinda slagratefenomen. Hun
hsr liinge ansetts som en ilv
Sv er ig e s fr iimste slagr ut eg ång ar e

och hans namn iir viil krint bland
såvtil slagrutegångsre som de som
på olika siitt blivit hiiilPta av

honom med uvstörningar. /Red.

Runt alla måinniskor finner man

med slagrutan ringar (kanske

tjocka som äggskal som Proji-
cerade på marken ser ut som

ringar). De är 10-60 cm. tjocka
med avstånd varierande från 60-70

cm. till 10-tals meter från kroppen.

Så mycket kan sägas att de tYcks

knyta an till tidigare händelser och

har frekvenser motsvarande trapp-
stegen 30-15. Symmetriskt kring
näsans ftirlängning ligger "drag-
punkter" eller healingpunkter i
ringama på bestämd höjd över
marken. Genom dessa Punkter
kommer man lättare åt problemen.

Om någon har en sådan ring som

sväller när ett lindrigt elektromag-

netiskt fiilt slås på nära personen

har man en kraftig indikation På
elöverkänslighet. Man får söka

frekvensbestämma och avstöra

aktuell ring - detta kan ge gott

resultat. Även andra känsligheter,

fobier mm. kan hiinga uPP sig i
dessa ringar. Allmänt kan dessa

ringar (dock långt ifrån alltid) vara
jobbiga liksom raka linjer, med

dessa frekvenser, genom hus och i
naturen.

Symbolers inverkan

Man har arbetat mycket med att

använda olika symboler för av-

Symboler eL Matematik
ov Arne Groih

störning. Förvanande resultat kan

erhållas med de beskrivs av olika
personer som antingen inte be-

ståindiga eller fiiränderliga, ofta på

ett negativt sätt. UrsPrungliga
användningen fiir symboler var
antagligen att rena kultplatserna
ftire, under och närmast efter
kulthandlingarna. Man arbetade

med symbolerna både mentalt och

ffsiskt ftir att hålla uppe effekten

av dem. Olika symboler kan testas

genom att man i tur och ordning
lägger dem på en avstörningspunkt
och med slagruta testar den

procentuella forändringen i auran

på de närvarande. Vissa är starkare,

andra är felritade osv. Man skall
inte slentrianmässigt hänga dem

här eller dar,pä sig själv eller lägga

dem på diverse punkter. Man
måste vara kunnig och vaksam.

Sjustjärnor, kors, ankh-kors, vajror
(tibetanska magiska bronsftiremål)

Gubben Noak

Jag tror inte att det är många bland
läsama som känner till att "gubben
Noak, då han klev i arken den 1

maj är 2136 efter Världens
Skapelse, hamnade i en riktig
klanglåda. Den hade måtten: 300

cubits lang, 50 cubits bred och 30

cubits hög. Om man dividerar och

multiplicerar med 2 och fiirkortar
blir resultatet:

Vart skulle "gubben" fara med
naturkonstanter från "icke-vata?"

Störzoner kring metaller och

mineraler har frekvenser som inte

ligger i trappstegen i trappan -

därftir kan deras inverkan på oss

tex. från kvicksilver inte avstöras

med symboler. Man måste bestäm-

ma frekvensen och avstöra med

koppartrådspole eller på något

annat sätt ftirstärka sin aura som

dock i längden kan stressas av detta

- om det görs ftir mycket.

Några udda experiment

Några exempel på experiment som

tyder på helt andra kommunika-
tionshastigheter än vi normalt
räknar med. Jag satte i solned-

gången upp en spegelremsa lodrätt

i sanden. Den fick kasta ett långt

"solkattestreck" på matken,

bildande en viss vinkel med

infallande solljus. Närmade jag

mig strecket från vinkelns utsida

erhöll iag slagruteutslag På
strecket. Gick jag mot strecket från
utsidan kom utslaget ca.2 grader

innanftir. (Se figur nästa sida)

Detta kan tolkas så att en verkan
går från solen med närmast oändlig

Forts. nästa sida

sriyantror (mandalaliknande sym-

boler som är uppbyggda av tri-
anglar, valda efter harmoniskt
kunnande. Se figur ovan) diverse

figurer, utväxter på trän och

mineraler mm. kan vara intressant

att pröva på så sätt att man med

slagrutan känner "nedströms" om
deras placering på en jordstrål-
ningslinje.

30 50/30 30/300 50 300/50 J0rJ00 300/30 30/50 300
:2' ',2t ',2t gt '.xt fr. :2r
ts/a 58 Al5 25t16 312 4/3 5/4 6/5 75t64
haNgsefcedis
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hastighet, når och reflekteras av
spegeln med 2 grader mindre in-
och utfallsvinklar. Jag meddelade
detta till min gode viin och
slagrutegangare Thomas Tullholm
som då var anställd vid insti-
tutionen ftir Paleogeofysik och
geodynamik. Han kunde genom
försök tillsammans med Ole

: 
- - - - - . -. - n dnCligt snöb'iltafäring

P i Lrp c t*n a m n bt a r forc t a sl e gru I cu ls I ag

Kvamsdal bekräfta vad jag
meddelade. Detta kanske inspi-
rerade dem till att mäta några
jordstrålningslinjer när på sen-
sommaren -94 elt antal kometdelar
under väldiga explosioner slog ned
på Jupiter. Thomas och Mikael
Nattfalk meddelade i början av
nedslagen att linjerna reagerade

kraftigt och utan ftirdröjning
motsvarande de 38 minuter ljuset
måste ha ftr att nå hit från Jupiter.
Jag kunde själv konstatera här vid
min bostad i Värmland hur, vid
nedslagstidema enligt astronom-
iska källor i USA, det omedelbart
kom en reaktion i Curry-linjerna
som svällde till 3-dubbel tjocklek
och sedan sjönk ihop och var
närmast fardiga med detta vid
tidpunkten fiir ljusets hitkomst från
nedslagstillftillet på Jupiter. Jag

kontrollerade Curry- och Hart-

Symboler.... forts.
mannlinjer, käIlåder, jordström
och f?ilt kring bergkristall. Alla rea-
gerade häftigt, dock med låingre

och liingre eftersläpning i effekten
med sjunkande frekvens hos
jordstrålningen. Även f?iltet kring
bergkristallen reagerade med över
rc}% ökning. Då Jupiter vid något
tillfiille låg under horisonten
slätade effektema ut och blev ca.

40%o lägre och mer utdragna. Man
får väl tiinka sig att mantel-
rörelsema ned mot en psi-yta på

Jupiter tar en kort stund och sedan

bygger upp sig under flera minuter
fi)r att sedan pågå ett tag och sedan

åter minska i intensitet.

Mjältchakrarutor

Ett experiment som ytterligare
stärker uppfattningen om mjält-
chakrarutornas ftirekomst, form
och ftrdelning är ftljande: Vi
täinker oss en verkan från ett ftilt
som "spelar" på rutnätet nåir jorden
snunar. Vid ekvatorn blir det 250
knäppar per sekund, vid tex. 67o

nordlig bredd blir frekvensen 250 x
cos. 67o = 97,68 som motsvaras av
56,84 cm. koppartråd. Med denna
trådlängd ftirstärks mjältchakra-
nätets linjer maximalt vid just 67o

nordlig bredd. Liknande ftirsök har
jae upprepat på olika platser
mellan nordligaste och sydligaste
Sverige.

Det iir väven av sifhor som av-
slöjar ett eventuellt medvetande
bakom - något som lever och
samverkar med oss på bestämda
villkor och vars samverkan blir
senil av bestämda orsaker. Genom

min "petighet" med siffernog-
grannheten i konstanter och ut-
räkningar har jag velat komma åt
den noggrannhet som eventuellt
ligger i ett harmoniskt mönster.
Den praktiska avkortningen i
decimaler lämnar jag dåirftr åt
läsaren. Som en avslutning häimtar
jag fttljande fritt och ftirkortat ur
Platons dialog Tiamios.

"Ty Skaparens tanke var att
vrirlden i högsta möjliga mån
skulle vara ett helt och fullkomligt
vrisen... utan ålderdom och sjuk-
dom... dör/br gjorde han vrirlden
klotfurmig med lika stort avstånd

från medelpunkten till varje punh

lider och gör det i och genom sig
sjdlv. I dess mitt inlade han sjdlen
- ett vdsen - som mellanlank illl det
lcroppsliga, som han löt strdcka sig
genorn hela kroppen och tiven
omge den utanfor. Med allt detta i
sikte skapade han Vtirlden till en

lycklig Gud - ensatn och allena
som på grund av sin fi)rtröfrlighet
htnde umgås med sig själv"

Förhållandet att frekvenstrappan på dess yta (ej tillplattad) den mest

ftir jordens jordstrålningar tycks fullkomliga av alla former.
vara knuten till Jupiter bidrar Vrisendets yta var fullkomligt
kanske kraftigt till denna övergang jrimn... alk vad det lider eller gör
- ett utdraget "psi-plask".

(Denna Sriyantra är mycket laaftig)
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De flyttade flyttblocken
siälv men då enbart som vanlig

"..De Vefkligt StOfO slen. Blocken kan hänftiras till

blocken kon ing-
en undgÖ ott
löggo mörke till
eller förundro sig
över..."

dessa - i många fall häP-

nadsväckande upplagda kon-
stellationer, som dessutom upP-

repas - skulle ligga på sina

ursprungliga, primära lägen, som

de en gång fick då de sjönk ner
genom den smältande isen verkar
vara mycket onaturligt.

Uppläggningsmodeller.

De verkligt stora blocken kan

ingen nndgå at| lägga märke till
eller förundra sig över. De har

också varit kända i alla gene-

rationer och fått namn som

"Lvffar-", t'Klocke-", Snyte-",
"Runke-" och "Trollstenen" osv.

Förutom de namngivna jätte-

blocken finns ett tal andra block
som ingår i systemet, helt okända

och namnlösa. En del ar möjligen
igenkiinda endast av markägaren

nlsndsisen kvarliimnade
stora stenblock. Kan de

ha blivitflyttade igen - av

mtinniskor? Mångu egendomliga
omsttindigheter pekar På att
åtskilliga av våra flyttblock nog
inte ligger på sina ursprungliga
platser.

På många håIl runt vår jord
fiirekommer resta stenar, koncen-

trerade till olika platser - främst
utmed kustema - trots att mYcket

sten finns i inlandet. Så är också

fallet med det stora flertalet av de

uppallade flyttblock som före-
kommer i Sverige. Kustområdet
har emellertid hela tiden flYttats

efter det att den tunga inlandsisen

smält ner och landhöjningen tog
vid. Omkring 9.000 år f.kr. hade

isen släppt sitt grepp från syd-

svenska höglandet. Den stora

m?ingd av uppallade flyttblock som

ligger utefter den sk. Höga
Kustlinjen finner man således i dag

i inlandet.

Trots att etno-arkeologema anser

att megalitema är de mest gåtfulla

av alla problem och reser jorden

nrrt ftir att hos de få kvarlevande

naturfolkets kulturtraditioner ftir-
söka finna ftirklaringar,har man ej

uppmärksammat våra egna uPP-

pallade flyttblock. Dessa betraktar
man som varande naturbildningar
och hänvisar till geologerna. Men
många av de uppallade flYtt-
blocken kan emellertid inte vara

några naturföreteelser. Varken
tonbildning, moränflottning, isäl-

var eller svallande issjöar kan
anftiras som bevis ftir att så skulle

vara fallet. Att inlandsisen brutit
loss stora block ur bergen under

sina fram- och tillbakadragande
rörelser är obestridligt. Men att

någon av sex olika typer av
uppläggrring. (Se figur nedan)

1. Blocket är upplyft i ena änden.

2. Blocket balanserar på en kant
vanligen endast med stöd av en

mindre sten.

3. Blocket vilar på tre mindre
stenar.

4. Blocket balanserar på sin fot.
5. Blocket ligger langt utskjutet

över en berghylla eller starkt
sluttande berghäll.

6. Blocket vilar endast på sina
yttre ändrar med ett valv
emellan.

Samtliga uppläggningstyper ligger
på ett hårt underlag: Berghäll eller
stort stenblock.

Jordenergier genom uppallade
flyttblock.

Genom uppallade flyttblock går

jordenergilinjer. Genom vissa av

de uppallade blocken utgår energi-

linjer symmetriskt runt om, som

ekrar i ett hjul. Dessa linjer får en

slagruta att regelbundet växla
utslag. Vararuran linje påverkar åt

Forts nästa sida

1 \\lt /4t\[li(Nt 
' 
/4'Nt 9// 9// , I| ' . I J!nvx\! \mt\ Jt J! |



ett håll och varannan i motsatt rikf-
ning. Man kan också se att flera av
dessa linjer är utmärkta med
mindre, jordbundna stenar i
linjernas riktningar.
Övriga uppallade block genom-
korsas av två energilinjer. De kan
benämnas "riktade linjer". Be-
nämningen "riktade linjer" är väl
motiverad eftersom varje linje är

riktad mot ett annat uppallat
flyttblock. Avsaknad av riktade
linjer genom ett stenblock är en

indikation pä att detta sannolikt är

en naturbildning.

Okända, uppallade blocks lägen
kan uppspåras. Först bestäms de

riktade linjernas bäring från två
kända uppallade block. Därefter
överftirs riktningarna på en kafta.
Där linjerna korsar varandra ligger
ett annat uppallat block. Skulle så

inte vara fallet kan man befara att
blocket blivit bortforslat eller
bortsprängt därftr att det legat i
åkermark eller dyligt.

Ändamål

Dessa skapade, riktade linjer har
varierande riktningar - oberoende

av Curry- och Hartmannlinjer.
Riktningen berodde på avsikten
med linjen. De användningsom-
råden som hitintills år dok-
umenterade är: Skapade av vilt-
stråk och gränslinjer, orientering,
navigation och kommunikation.
Ändamålet med att palla upp de

tunga stenblocken på speciella
platser har troligen varit att fastlåsa

de riktade linjema och de märkliga
energifiiltmönster som före-
kommer på olika områden samt att

tjäna som stärkande kraftplatser.
Samma riktade linje går genom
många uppallade block. Som
exempel kan nämnas en riktad linje
som Thord Neumi.iller från Bettna

En slagrutegångares.... forts.
i Södermanland påpekade. Den
löper i nordost-sydvästlig riktning
genom ett mycket stort block.
"Spikstenen" som till och med
finns namngivet på kartbladet.
Linjen kan ftiljas vidare genom
området kring sjön Sommen, på
gränsen mellan Östergötland och
Småland. Tidigare hade jag under-
sökt detta område och karllagt
närmare 200 uppallade fl1'ltblock.
Jag kunde nu konstatera atl tre av

dessa block ligger utefter denna

linje. Efter närmare detaljgransk-
ning fann jag ytterligare 15

uppailade block som derura linje gå

igenom. Ett mycket intressant
forskningsproj ekt att arbeta vidare
med.

Jordenergilinj er vid Skurugata

Det kan inte vara en tillf?illighet att
dessa märkliga markeringar finns
intill Skurugata, Sydsveriges egen-

domligaste naturfenomen - som
det ofta benämns. Skurugata, 9
km. nordost om Eksjö, är en 800

meter lång sprickbildning eller
gravsänka (man är osäker om
vilket) med en bredd av I till25
meter och upp mot 60 meter
lodräta bergväggar av porfur.
Ungef;ir 200 meter öster om
skurans mynning sluttar berget
mot norr. Berghällarna är fria från
sten utom vid randen av den 200

meter västra långsidan där 5

stenblock är upplagda. Storleken
varierar fran drygt 3 till 9 meters

omkrets. Genom varje block går

två riktade energilinjer varav en
gemensam linje löper genom
samtliga block. De andra linjerna
från var och en av blocken har en

sådan riktning att de sam-
manstrålar mot en plats 300 meter,,
åt öster, ca. 100 meter norr om
Skurugatabergets högsta punkt 337

möh.

Sikten är mycket god runt om på
denna vida bergsplatå på grund av
kalhuggning och dålig återväxt.
Några stenar ligger inte här utom
med ett undantag. centrum av en
gräs- och mossbevuxen rund ya
med 5 meters radie (där for övrigt
inget ris eller sly växer) ligger ett
nästan runt drygt en meter högt
uppallat stenblock. Hit strålar
energilinj erna samman.

Tvärvetenskaplig forskning

Under generationer har många
markeringar genomgått ett flertal
ftirändringar från uppallade stora

stenblock i olika konstellationer.
Till exempelvis dösar, stenringar,
trehörningar, gravfiilt och slutligen
- på sina håll - kyrkor. Härvid kan

också olika system ha konstruerats

steg ftir steg under lång tid.
Det finns stor anledning att infora
benämningen "megalit" ftir ät-
skilliga av vära sk. flyttblock där

ordet megalit står för "av
människan upplagd stor sten". Ej
att vara minnesmärke utan av helt
andra skäl. Nämligen att tjäna
hennes syften såsom orienterande,

navigerande, kommunicerande,
helande och livgivande.

Upptäckten och vetskap om de

faktiska ftirhållanden - som ännu

råder på dessa platser - kan, om
viljan finns, ge vetenskapen en

skjuts framåt. Fortsatta under-
sökningar måste nu inriktas på en

tvärvetenskapli g forskning.

Artikeln cir skriven av Bo Westling,
som iiven cir författare till boken
" De Flyttade Flyttblocken"
rsBN 91-630-3261.
För ev. inköp ring: 0140-125 35.
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Chakra(s): Hjul (: enl. sanskrit) H e a I i n gp u n k t e r /v d I g ö r a n d e

De uppstår där kroppens is11s- iordstrålning:
ffsiska energikanaler (meridianer) En del jordstrålning är välgörande

sammanstrålar i energikanalscen- ftir människan. Cirklar eller

tran. De sju största chakras kvadrater benämns healingpunkter.

nerifrån: Rot C#; ;/*jnn Det finns även välgötuldtlittl"t.
(orange), Solarplexus (gul), Hiärt
(gttin),'hals (ljusbn1,'iannttrådie Jordstrålning: Ar ett samlings-

åeat (mtirkbrå), rcron (vioren). 
" 

::il'"-fl' jäå:-j:i::ä#il1älX
Chakratinjer; De sju stora chakrss bl.a. de fem vanliga linjetyperna:

har var sitt gitternät pä marken Curry, Hartmann, vattenäder,

med N/S och ÖA/ orientering. Sex/ jordström och bergsprickef?ilt

mjältchakranätets korspunkts- (Observera! jordstrålning ät inte

"sprötäindar" används vid avstör- elektromagnetiska f?ilt, magnetfiilt

Aura: Ett fålt - en utstrålning -
sammansatt av olika färger som
omger mäinniskor, djur och växter.
Fälten kanvariera i storlek och f?irg

beroende bl.a. på hälsa, sinnes-
stämning och energi på verkan.

B ergsprickefiilt: Jordstrålningsf?ilt
av skadlig typ som uppstår över
bergssprickor och krosszoner.

varandra.

Dubbelkorspunkt: Efi område där
Curry- och Hartmarurkorspurilder
samrnanfaller.

Gitter/Gitternöt: Kallas ofta
rutnät. Termen vill ge en

tredimensionell bild av de olika
rutnäten som går som ridåer genom
landskapet.

ning enl. A Groths metod. eller radioaktiv strålning).

"OKDL|"STA O

Hartmannkorspankt: (alt. Hart-
mankryss). En yta där tvä Hart-
marurlinj er korsar varandra.

Hartmannlinjer: En typ av
regelbunden jordstrålning som
bildar rutnät med drygt 3 meters
linjeavstånd mellan linjer av
safirma polaÅtet. Linjema är
orienterade i N/S och ÖA/.

Avstörningsfrekvens : 9 4.5 Hz

Leylinjer: Benämning på jord-
strålningslinje som är uppbyggd av
flera smala parallella linjer. Ibland
förbinder en leyliqje gamla kult-
platser med varandra.

Pekare: Tunna L-formade vinkel'
pinnar av metall.

Pendel: Vanligtvis en turur tråd

eller kedja med något form av lod.
Kan vara av olika material

Polaritet: Är antingen (+)
maskulint (Yang) eller (-) feminint
(Yin). Om man frågar efter positiv
polaritet går - ftir de flesta
slagrutan uppåt, pekarna slår utåt
och pendeln rör sig medurs. Vid
negativ polaritet gär slagrutan,
pekarna och pendeln omvänt. När
vi talar om polaritet är det viktigt
ait vi säger positiv polaritet eller
neeativ polaritet (och inte enbart
(+) eller (, ftir att undvika
missftirstånd. I begreppen positiv
alt. negativ polaritet ligger inte
någon värdering.

Slagruta: Smal Y-formad gren-
klyka. Idag tillverkas ofta slagrutan
av två smala plastpinnar som
surras saillman i ena änden. Den
hålls sedan som en trad. klyka.

Störzon: En yta dtu jord-
strålningsfenomen påverkar olika
former av liv mestadels negativt.

Vattenåder.' Över vattenådern
bildas ett jordstrålningsf?ilt som
kan indikeras med slagruta
exempelvis vid brunnsletning.
Vattenåderfiiltet korresponderar
mot vattenådems riktning och
bredd. Det är ej bra att sova över en
vattenåder, särskilt inte om denna

korsar en annan jordstrålningslinje.

V tix e I s tr ö m s p ar al I e ll e r n a :
Kraftf?ilt som medför slag-
ruteutslag för vatten, runt eller på

ena sidan om en äkta vattenåder.
Trots att de inte innehåller något
vatten. De kallas lilla och stora
parallellen. Denna störning tycks
ha uppstått på grund av påverkan
från vår tekniks elektromagnetiska
fält.

Currylinjer: En typ av Jordström: En typ av oregel-

regelbunden jordstrålning ssm bunden jordstrålning (mf. vatten-

bildar rutnät med ca. 4 meters ådror) där både riktning och bredd

linjeavstånd mellan linjer 4y Yffienr om man ftiljer linjen'

samma polaritet. Linjerna 61 Speciellt linjens mittzon (ca. 30

orienterade i SVNö och SöAIV. om) är skadlig. Färgen är svart,
Enligt A Cnoths frekvenstabell är

Currykorspunht: (alt. Cunrykryss) jordströmmens grundfrekvens:
En yta där två Currylinjer korsar 47,3 Hz (mf elektricitet; 50 Hz.)
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