Slagrutan
kan mer än att hitta vatten
Den traditionella bilden av en slagruta är en Y-formad
trädgren, ofta i händerna på någon som letar efter vatten.
I filmer har vi sett hur den räddat livet på törstande
cowboys som förirratsig i öknen eller visat vägen i
sökandet efter olja och guld. Men Anna Munksgaard,
feng shui-konsult och ordförande för Svenska Slagruteförbundet, anser att slagrutan kan se ut på olika sätt 
och användas inom en mängd områden.
Text Lidia Svensson Bild StjärnDistribution, Shutterstock

– Leta vatten är det vi gör minst
av allt, säger Anna Munksgaard.
Vi kan aldrig påstå att vi botar
någon, men vår målsättning är att
sprida kunskap om olika typer av
jordpuls och på så sätt hjälpa människor att må
bättre. Även om slagrutan i grunden handlar om
att leta vatten så finns det oändliga möjligheter
för dess användningsområden. Och det är numera ovanligt att använda en Y-formad trädklyka
som slagruta, de flesta använder en vinkelpekare
(kallas pekare) som är två stycken L-formade
pinnar av metall. Vissa tycker att den Y-formade
varianten är mer svårhanterlig och att pekaren är
enklast att använda, men det är en smaksak.
ANNA MUNKSGAARD ANSER att det finns

många fördomar och felaktiga antaganden om
hur slagrutan ser ut, vad den används till och
även hur den används. Särskilt inom vetenskapen finns starka åsikter om slagrutan. Man har
vänt den ryggen eftersom man utgår ifrån att
det är omöjligt att en trädgren kan hitta vare
sig vatten eller jordstrålningslinjer. Man skakar på huvudet åt slagrutegängare och kallar
det pseudovetenskap.
– Det intressanta med vetenskapens resonemang är att den har helt rätt: slagrutan kan
inte hitta vatten. Den kan inte hitta någonting
överhuvudtaget. Det är inte slagrutan som hittar någonting, det är människan. Kroppen är
det finkänsliga instrumentet, pekarna är bara
verktyg. Slagrutan eller pekaren behöver alltså
inte vara gjord av något särskilt material som

vissa påstår. Det påstås till exempel att vissa
träslag, och främst al, är särskilt lämpliga när
man letar vatten, men det stämmer inte.
– Det stämmer heller inte att det är muskelryckningar som får slagrutan att röra på sig.
Om jag söker utan något verktyg alls så känner
jag ändå energin som en vibration eller som
stickningar i handflatan. Vi har alltså att göra
med subtila energier. Allt har en frekvens som
faktiskt är mätbar.
Hon anser att människan har en inbyggd
förmåga att känna av energi och förändringar
av energi. Vi har bara glömt bort hur vi använder den. Djur omkring oss har samma förmåga
och använder den dagligen. Flyttfåglar känner
till exempel instinktivt vilken väg de ska flyga.
Med en slagruta i händerna kan vi väcka den
kunskapen till liv.
VETENSKAPEN STÅR FAST vid att det är
slagrutegängarens egna muskelrörelser
som påverkar pekarna och denna teori har
konsekvent varit dess starkaste argument.
Teorin uppkom på 1700-talet när jesuitpastorn
Athanasius Kircher talade passionerat för den.
År 1857 tillsatte Franska vetenskapsakademin
en kommitté som kom fram till samma slutsats. Lustigt nog är det samma argument som
slagrutegängare använder sig av för att bevisa
motsatsen. Anna Munksgaard förtydligar:
– Det är inte verktyget som känner, det är
du som känner. Det finns många som går utan
slagruta och bara känner med händerna, det
fungerar lika bra.
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ANNA MUNKSGAARD

är ordförande för Svenska
Slagruteförbundet, en
ideell förening som har till
ändamål att väcka intresse
för slagrutekonsten och
verka för dess utveckling
och spridande samt öka
kunskapen om jordenergier.

VAD ÄR DET DÅ man mäter med slagruta? Förr
i tiden, och möjligen än idag, använde man sig
av slagruta för att hitta malm, olja och andra
naturtillgångar. Att mäta ut jordstrålningslinjer hör också till det vanligaste användningsområdet. Gamla soldatbostäder har visat sig
vara byggda så att väggarna följer curry- och
hartmannlinjer, förmodligen för att undvika
sjukdom. Att ha sin säng över ett currykryss
är enligt många ohälsosamt och kan orsaka
sömnproblem, mardrömmar, reumatism och
andra sjukdomar. De flesta källor bygger på
folks egna upplevelser och ingen erkänd forskning har gjorts. Däremot finns det småskalig
forskning som ändå är intressant att ta del av.

”Kroppen är
det finkänsliga
instrumentet.”

▲

Käte Bachler, österrikisk lärarinna född 1923,
använde sig av slagruta för att ta reda på varför
vissa elever störde på lektionerna och hade
dåliga betyg. Det visade sig att dessa elever
satt på currykryss. Genom att möblera om i
klassrummet märkte hon en markant skillnad,
eleverna blev lugnare och gjorde bättre ifrån
sig. Hon införde då ett roteringssystem där
eleverna bytte platser varje vecka. På det sättet
var det aldrig någon elev som drabbades av ett
currykryss en längre tid. För sin upptäckt fick
hon medel för att göra ytterligare forskning
om sambandet mellan sjukdom och jordstrålning. Hon undersökte tre tusen bostäder med
totalt tolv tusen personer i femton länder och
konstaterade ett starkt samband.
Även många sjukhus har rapporterat om hur
patienter försämrats i vissa sjukhussängar
men sedan markant förbättrats när man flyttat
sängen. På vissa sjukhus ska det ha funnits
särskilda salar där man medvetet lät sängarna
stå tomma eftersom de låg rätt på currykryss.
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det finns några blockeringar.
Förbundet är en relativt liten förening med
drygt sex hundra medlemmar från hela landet.
Varje år anordnas ett stort konvent där kurser
och föredrag hålls. Av någon anledning är
slagrutan populär bland män, i jämförelse med
andra andliga intressen.
– Man ställer frågor till pekaren och på det
sättet kan man få reda på saker. Det är väldigt
konkret och matematiskt på något sätt, kanske
är det därför som så många män intresserar
sig för detta.
Leylinje är en typ av jordstrålningslinje som sägs gå
mellan heliga platser.

Vid sömnproblem kan det vara en god idé att flytta
sängen.

ANDRA VITTNAR OM barn som gråtit mycket
när de skulle sova eller som vridit och vänt på sig
i svettattacker och hemska mardrömmar. När
sängarna flyttades slutade symptomen direkt.
– Jag var väldigt trött under en period och för‑
stod först inte varför men efter ett tag visade det
sig att en leylinje gick rätt över min sovplats,
säger Anna Munksgaard. Vissa anser att leylinjer
är transportlinjer som till exempel flyttfåglar har
nytta av, men det finns även andra teorier. Oavsett
har man kommit fram till att de skapas, de finns
inte naturligt och ligger inte i ett rutnät så som
curry- och hartmannlinjer. De går från en helig
plats till en annan, till exempel mellan kyrkor.
– Om jag sover på en leylinje, vad händer då
i min kropp? Det vet inte jag, men det finns
många teorier. Jag har hört att det finns ett
samband mellan leylinjer och en mängd olika
hälsoproblem.
Anna Munksgaard fick hjälp av en medlem
i förbundet som störde av linjen med en sten.
Det gör man genom att lägga en sten på ett
utmätt ställe på linjen, vilken sten som helst
fungerar. Efteråt fick hon tillbaka sin energi
och idag mår hon bra igen.
– Stenen har också en energi, en kraft som
motverkar leylinjen. Man kan även ”störa av”
currylinjer.
Enligt Svenska Slagruteförbundet kan man
se om man sover på en ohälsosam plats eller
inte genom att mäta ut linjer i sin bostad. De
hjälper ofta till med sådana utmätningar men

man kan även köpa eller tillverka en egen vin‑
kelpekare och göra egna mätningar. Förbundet
hävdar också att kontakt med andevärlden
kan göras med hjälp av slagruta. Ett oväntat
användningsområde kan tyckas.
– Ja vi hjälper andar över till andra sidan, det
är inget konstigt med det. Slagrutan kan an‑
vändas till så mycket, det är nästan enklare att
säga vad man inte kan göra med den. Till oss i
förbundet hör folk av sig om de har problem att
sova, har ont i kroppen eller har något konstigt
i huset. Man kan även kolla auror för att se om

Tips!

ANNA MUNKSGAARD TROR att många som

jobbar med att gräva ner ledningar och rör har
en vinkelpekare med sig.
– Det är något de lärt sig, en kunskap som
gått från generation till generation. Ett snabbt
sätt att hitta den bästa platsen att gräva på.
Att använda slagruta går långt tillbaka i his‑
torien. Det finns målningar som visar att det
fanns slagrutegängare i det antika Egypten.
Även i Bibeln beskrivs en person som skulle
kunna tolkas som slagrutegängare, nämligen
Moses som hittade vatten i öknen med sin stav.
– Det finns ingen gräns för vad du kan an‑
vända detta verktyg till. Det enda som sätter en
gräns är din egen tanke.

FAKTA
Curry- och hartmanlinjer är uppkallade efter
Manfred Curry och Ernst Hartmann, båda läkare
från Schweiz respektive Tyskland som på
1950-talet fann hälsostörande områden i marken.

Kolla var din katt
eller kanin gillar att ligga,
där är med hög sannolikhet
ett currykryss. För hundar gäller
motsatsen, de tycker lika illa om
currykryss som människor gör.
www.slagruta.org
Ute i naturen är myrstackar
”Jordstrålning, hälsa och forntida vetande”, Dan Mattsson
ofta placerade på
(Parthenon, 1993). ”Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur”,
currykryss.
Thord Neumüller (Thord Neumüller, 2001). ”Currylinjer berör oss
alla”, del 1 och 2, Erik Welamson (Welamson Produktion, 2002).

Vi söker ett antal Tarot Tydare och
Medium för telefonarbete i hemmet
Du skall ha god erfarenhet av tarotläggning, har du
även andra mediala förmågor är detta ett stort plus.
Du bestämmer till stor del själv din arbetstid
och hur du använder dina gåvor och krafter.
Ring vardagar 11:30-16:00 till
tel. 042-21 21 63 fråga efter
Yvonne eller Benny
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