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Sen mycket lång tid tillbaka har människor använt slagruta eller träklyka för att
exempelvis söka vatten, järnmalm och även magnetiska fält, som exempelvis
”Currylinjer”. Kunskapen om avståndet mellan Currylinjerna använde man när
exempelvis ett hus skulle byggas. Det var viktigt att placera huset så att linjerna
hamnade i ytterväggarna. Det finns även personer som utvecklat förmåga att
hitta nergrävda elkablar och även läckor i nergrävda vattenrör med hjälp av
slagruta. Men eftersom de naturvetenskapligt och materialistiskt orienterade
forskarna inte har teorier, metoder och tekniker för att undersöka fenomenen på
ett sätt som ger trovärdiga resultat, så blir de som använder metoderna i stället
förlöjligade av skeptiker. Ändå finns människor med dessa förmågor sen mycket
länge…
År 1949 råkade en grupp franska upptäcktsresande på ett massivt system av
grottor som kallas Tassili-grottorna, där många av väggarna var täckta med
fantastiska förhistoriska målningar. Bland de många fascinerande
väggmålningarna hittade de en anmärkningsvärt stor väggmålning av en
”dowser”, en man med en grenklyka, d.v.s. en slagruta, i handen. Han verkade
leta efter vatten, omgiven av en grupp stammän. Dessa väggmålningar blev
koldaterade och visade sig vara minst 8,000 år gamla.1

1

Uppgiften hämtad från en artikel om slagrutans historia - https://dowsers.org/dowsinghistory/

De som gjort slagrutan mest känd i Sverige är nog Ulla och John Hamilton
med sin bok ”Jordpuls - Fädernas gåtfulla kraft” (1986). Svenska Slagruteförbundet, SSF, som bildades år 1982 är en ideell förening som har som syfte att
väcka intresse för den uråldriga slagrutekonsten och öka kunskapen om
jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare och
pendel.2

Jag har en god vän, Torbjörn, som under många år ägnat sig åt att söka svar
med hjälp av pekare och har utvecklat mycket stor skicklighet. Jag har själv sett
förunderliga reaktioner och kunnat testa honom genom att själv veta svaren men
inte han. Jag försökte själv lära mig gå med slagruta för många år sedan när
John Hamilton hade en kurs, men jag fick inte slagrutan att röra sig. Men när
han tog på min arm så rörde sig slagrutan. Torbjörn försökte lära mig använda
pekare, men jag har inte förmågan. Däremot hade ett av mina barnbarn det till
min väns överraskning. Genom den mångåriga vänskapen har jag lärt mig ha
tillit till pekarnas förmåga att ge svar.
Pendelns utslag kan förklaras med de ideomotoriska, omedvetna små
muskelrörelser i fingrarna som kan styras via det omedvetna. Pendeln brukade
ibland användas av kvinnor för att få veta om det väntade barnet i magen var en
pojke eller flicka. Jag citerar ur en D-uppsats i Etnologi vid Uppsala universitet
från år 2001 av Göte Solbrand:
Enligt … är slagrutan en kvarleva från forna tiders trädkultur och besläktad med
fastlagsriset och trollstaven. Tidigare använde man slagrutan inte bara för att
söka efter vatten eller metaller utan också för att spåra tjuvar och mördare,
förutsäga oföddas kön och för att peka ut platser där spöken höll till.3

Göte Solbrand redogör för en del forskning omkring slagrutefenomenet.

http://www.slagruta.org/
SLAGRUTAN TRO, SANNING, SÄGEN (2001) - Göte Solbrand – D-uppsats i Etnologi
vid Uppsala universitet http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:129322/FULLTEXT01.pdf
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Ja- och Nej-svar
En begränsning med att söka svar med pekare och slagruta är att de bara kan
svara JA eller NEJ på frågor. Pekarna går antingen isär eller går samman.
Slagrutan slår antingen uppåt eller neråt. Men alla människor har inte samma
svar. Man får själv undersöka. Jag lärde mig ställa frågan: ”Heter jag Stina?”
Då ska pekarna svara NEJ. Om jag frågar: ”Heter jag Pia?” ska de svara JA.
”Är jag man?” - NEJ. ”Är jag kvinna?” - JA. Då får jag veta hur pekarna slår
när jag får JA- respektive NEJ-svar. Man får testa pekarna flera gånger för att
vara säker. Nästa utmaning är att ställa frågorna så enkelt och tydligt att de bara
kan ge JA- eller NEJ-svar. Exempelvis: ”Finns här en vattenåder? Finns här en
Currylinje?” Och sen får man koncentrera sig på frågan så inte slagrutan blir
”förvirrad”.
Min pekarvän menar att svaren kommer från ”Nollpunktsfältet”, ”Zero
Point Field” eller bara ”Fältet”. Lynne McTaggart gav år 2001 ut boken
”Fältet – Jakten på universums hemliga kraft”. Lynne McTaggart presenterar
ett radikalt nytt vetenskapligt paradigm som hävdar att ett energifält förenar allt i
universum och att människans medvetande och kropp inte existerar oberoende
av omgivningen. Fältet är ansvarig för vårt sinnes högsta funktioner - vårt
minne, vår intuition och vår kreativitet och kan förklara många av människans
djupaste mysterier.
Kvantfysiken beskriver nollpunktsfältet som ”ett fält av oändlig potential”.
Det inrymmer allt som funnits och allt som kommer att finnas. Man kan likna
det vid ett gränslöst informationshav som genomsyrar allt i universum inklusive
människan. ”Zero-point energy (ZPE) är den lägsta möjliga energi som ett
kvantmekaniskt system kan ha. Nollpunktsenergi.”4 Inom teosofin och
antroposofin talar man om Akashakrönikan. Jag hämtar förklaring från
Wikipedia:
Akashakrönikan (akasha sanskrit för "himmel" eller "rymd") är inom
främst esoterik, teosofi, indisk religion och nyandlighet benämningen på
en tidskrönika som sedan Skapelsens början automatiskt sägs registrera alla
händelser i världsalltet i en energimatris, det vill säga ett register på en ickefysisk existensnivå. Den förekommer även omnämnd som Livets bok.

Naturligtvis blir dessa tankar förlöjligade av skeptiker, eftersom de inte stämmer
med den naturvetenskapliga, materialistiska världsbilden, men jag menar att
kvantfysiken nu alltmer öppnar upp för insyn i och förståelse för dessa
perspektiv och dimensioner. Det gäller bara för forskarna att utveckla nya
metoder för att undersöka fenomenen. Jag har ett favoritcitat från en okänd:
”Dagens experter är morgondagens noviser, och morgondagen har redan
kommit!”
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Citatet är hämtat från https://sv.qaz.wiki/wiki/Zero-point_energy

Varför skriver jag om pekare i boken om Olof Palme?
Under hösten 2013 ägnade jag mig åt att studera allt jag kom över omkring det
s.k. mordet på vår statsminister Olof Palme. Jag fick inspiration av advokaten
Hans Liljeson och hans bok ”Palmemordets hemliga scenario – Dubbelspel och
statskupp” (2009). Hans’ teori är att Olof Palme inte blev skjuten på Sveavägen
utan fick hjälp att fly från landet, en teori han kom fram till när han samtalade
med ambassadör Carl Lidbom i Paris när de åt lunch tillsammans kort efter
”mordet”. Carl Lidboms reaktioner på Hans Liljesons frågor väckte Liljesons
nyfikenhet så han började ”gräva”. Boken blev ett resultat.
Den var så chockerande att den väckte min nyfikenhet. Det blev
omfattande studier och resultatet blev en artikel som kom att publiceras som två
artiklar i tidskriften DSM nr 6/2013 och 1/2014.5 Jag nämner min ”pekarvän” i
den artikeln men fördjupar inte anledningen, vilket jag vill göra nu.
Under den period när jag läste om Palme besökte jag en naturterapeut,
Tommy, som påstods diagnostisera hälsoproblem i kroppen med hjälp av
pekare. Dessutom ordinerade han behandling med hjälp av pekarnas svar. Det
lät helt otroligt, men jag blev nyfiken och ville testa. Jag hade då sen omkring 10
år tillbaka anlitat en fysioterapeut som använde sig av kinesiologi för att
diagnostisera och behandla. Då använder man inga redskap utan bara min arm.

Terapeuten kan ”fråga” min kropp och får svar genom att min arm blir svag eller
stark. Ibland har jag gått till en vanlig skolmedicinsk läkare och fått diagnos och
ordination och sen gått till kinesiologen som ofta bekräftat. Jag har naturligtvis
inte talat om för honom före undersökningen vad läkaren sagt. Jag har följt
kinesiologens råd i mer än 20 år nu och går bara till vanlig läkare för att få tester
och blodprov gjorda. Inom parentes kan jag nämna att jag snart ska fylla 80 år
och är i huvudsak frisk.
Efter avslutad behandling hos Tommy följde han mig ut till bilen för att ta
farväl. I passagerarsätet hade jag Hans Liljesons bok liggande. Jag sa till
Tommy: ”Du kan aldrig ana vad den här författaren påstår! Han påstår att
Palme aldrig blev skjuten på Sveavägen!” Tommy svarade: ”Nej det blev han
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Den ligger i sin helhet på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf.
Referenslistan ligger separat - http://www.piahellertz.com/Palme_Referensoch_Litteraturlista.pdf

inte. Han flydde från Sverige och bor nu i Ryssland.” Jag lovar att jag var en
mycket chockad och ganska farlig bilförare på vägen hem till Örebro. Kunde
Hans Liljeson ha rätt?
Några veckor senare kom min pekarvän Torbjörn hem till mig. Under flera
år har jag bett honom komma när jag flyttat till en ny bostad för att han med sina
pekare skulle kontrollera så jag inte ställt möblerna fel utifrån den jordstrålning
som kallas Currylinjer, och som fått namnet efter doktor Manfred Curry under
början av 1900-talet. I samband med en artikel om Feng Shui som är ett sätt att
möblera som påverkar energierna i hemmet, skriver författaren: ”På våra
breddgrader i Sverige finns jordstrålning med cirka fyra meters mellanrum.
Strålningen går också i diagonal riktning jämfört med väderstrecken.
Jordstrålning finns alltså omkring oss hela tiden och det går inte att undvika
helt.” Med hjälp av Feng Shui kan man påverka energierna i hemmet.
Torbjörn hade med hjälp av sina pekare gett råd om var min säng bör stå
eftersom jag vistas så länge i den. Currykryssen, d.v.s. där Currylinjer korsar
varandra har visat sig vara extra destruktiva för hälsan. Även var de sittplatser
där jag vistas länge bör placeras, för att jag skulle få behålla min hälsa.
När Torbjörn var klar med analysen av mitt nya hem visade jag honom
Hans Liljesons bok och berättade vad den innehöll. ”Han har rätt”, sa Torbjörn.
Helt okunnig om och oberoende av Tommys uttalande tidigare – de känner inte
varandra - säger han: ”Han flydde från Sverige och är nu bosatt i Ryssland”.
Torbjörn hade även följt Palmes väg från Sverige till Ryssland och fann att
han hade mellanlandat i Frankrike och i Schweiz för att besöka sjukhus. Kan
Palme ha fått behandling för sin HIV samt fått hjälp med plastikoperation för att
slippa bli igenkänd? Nu spekulerar jag…
Med hjälp av Google Map går det med pekarna att få fram koordinater till
platser. Torbjörn fann att Palme har flyttat fem gånger runt Moskva under de år
han bodde där.
I förbigående kan jag nämna att slagrutemän kan hitta rör och ledningar
som är nergrävda i marken endast med hjälp av en karta, så att använda Google
Map är möjligt. Jag vill också nämna att min pekarvän Torbjörn är fil.dr. i
analytisk kemi så han har en gedigen vetenskaplig skolning och bakgrund och
är ingen ”flummare”.
Det kan verka märkligt att dessa två ”mystiska källor” blev så trovärdiga
för mig, som också har doktorsexamen och är vetenskapligt skolad, att jag nu
blev ännu mer övertygad om att Hans Liljeson och Claes Hedberg har rätt i sin
teori att Olof Palme aldrig mördades utan fick hjälp att fly från Sverige.
Jag kan också nämna att Torbjörn fann att Palme dog den 30 augusti 2016,
en uppgift han fick via frågor till pekarna. Palme lär ligga begravd i Matveykovo
som ligger utanför Moskva. Undrar om det står Olof Palme på hans gravsten?
Eftersom han var född år 1927 var han 88 år gammal vid sin död. Tänk om allt
detta stämmer…? Kommer framtiden att avslöja?

